
Limburgs Dagblad Televiesie
woensdag 2 november 1988. 70e jaargang 259.

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Telefoon 045-739911 Hoofdredacteur Ron BrownPostbus 3100, 6401 DP Heerlen Losse nummers ’ 1,40

Porno-piraat
uit de lucht

VENLO - De politie van Venloheeft in de nacht van maandag
op dinsdag in samenwerking
met de Radio Controle Diensteen tv-piraat, die sinds enkele
weken actief was, uit de lucht
gehaald.

BÜ peilingen bleek dat de pi-
raat, een 31-jarige man uit Wy-cnen, zijn porno-actiefilms ver-
zorgde vanuit een pand aan de
Parade in het centrum van de
stad. De uitzendingen begon-nen vrijwel steeds op het ka-
naal van Nederland 3 nadat ditstation stopte met uitzenden.Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt en de zendappara-
tuur is in beslag genomen.

Aanslagen in
noorden India:
zeker 21 doden
SRINAGAR - Bij een reeks aansla-gen rn het noorden van India zijn
gisteren zeker 21 doden en 50 ge-
wonden gevallen, zo heeft het India-se Persbureau PTI gemeld.

Jn Pathankot in Punjab ontploftenwee bommen. In de stad werd eenavondklok ingesteld. Een derdeoom ging afin de buurstaat Jammuen l_ashmrr in een bus. De politiemaakte een andere bom in een bus
hfnhadeUjk. Bij andere incidenten
" unJaD zlJn maandag en dinsdag
'^mensen gedood door militante

die een onafhankelijke staateisen. Of ook de aanslagen van gis-teren op rekening van Sikhs ge-
schreven moeten worden, is niet be-kend.

Vijf doden bij
luchtaanval op
Zuid-Libanon

BAYRUT/SIDON - Bij luchtaanval-en van Iraëlische vliegtuigen op
doelen in Zuid-Libanon

grsteren zekervijf doden en tiengewonden gevallen. Terwijl in Is-ael de mensen naar de stembus
«t°n en' Dombardeerden vier toe-
stellen de Palestijnse bases in de
vluchtelingenkampen Miyeh
Mryeh, Qraiyeh en Jinsnaya bij de
havenstad Sidon.

fJne andere vliegtuigen bestookten
tegelijkertijd Palestijnse bases in
het Aramoun-gebied, een bolwerkvan de linkse Druzische Progressie-ve Socialistische Partij ten zuidenvan Bayrut. Of daar slachtoffers zijn
gevallen was nog niet bekend.

Het weer
KOELDe dag begint met veel bewol-
j.lnSwaaruit afen toe nog wat
'«chte regen kan vallen. Over-
dag gaat de bewolking breken
£n kunnen er zonnige perioden
".omen. De wind is eerst weste-
lijk en matig, maar gaat over-
dag draaien naar noordwesten iets toenemen. De tempera-tuur komt vandaag niet bovenue 9 graden, terwijl de mini-
n»umtemperatuur voor de ko-
mende nacht daalt naar waar-den rond het vriespunt. Ook
donderdag blijft het nog koel.

Voor actuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt U bellen 06-91122346.

VANDAAG:z«n op: 07.37 onder: 17.09maanop: 23.28 onder: 14.58
MORGEN:z»n op: 07.39 onder: 17.07maanop: 00.12 onder: 15.09

Opmerkelijk
Opmerkelijk is de winst die de pei-
ling laat zien voor de religieuze par-
tijen. Met elkaar stegen ze van
twaalf naar vijftien zetels.

lets minderverrassend, maar niette-
min een teken aan de wand, vormen
de twee zetels die zijn behaald door
de Moledet-partij, onder leiding van
ex-generaal Rachavim Ze'evi. Mole-
det heeft maar een programmapunt,
namelijk de 'transfer' van de Ara-
bieren uit de bezette gebieden naar
'Arabische landen van hun keuze.

Afgaande op de resultaten van de
schaduwverkiezing zou Shamir in
het voor hem gunstigste geval een
regering kunnen vormen met de
steun van 62 parlementsleden. Dat
wil zeggen dat hij het voortbestaan
van zijn kabinet afhankelijk zou ma-
ken van de steun van de kleine
rechtse partijen en het inmiddels
danig gegroeidereligieuze blok. Dat
betekent dat hij van alle kanten on-
der druk zal komen te staan.

Mocht Shamir er niet in slagen de
eisen van al die partijen in te willi-
gen, dan zou de kabinetsformatie
kunnen uitdraaien op een nieuwe
regering van nationale eenheid.

Politici van beide partijen reageer-
den vanochtend vroeg nog voor-
zichtig. Shamir en Peres weigerden
nog ieder commentaar. Maar minis-
ter van financiën Moshe Nissim (Li-
koed) deelde al mee zeker te weten
dat zijn partij de volgende regering
gaat vormen.

Aanslag
Drie Israëliërs zijn gisterochtend
gewond geraakt, van wie een vrouw
ernstig, bij een aanslag met een
brandbom op een auto in de wijk
Wadi Joz in Oost-Jeruzalem. De
auto was beplakt met stikkers van
het rechtse Likud-blok van premier
Yitzhak Shamir. Het incident deed
zich voor enkele uren nadat de
stemlokalen waren geopend.

Karel de Grote-prijs voor Kohl en Mitterrand
Von Weizsäcker bepleit

samenwerking met Moskou
Van onze correspondent

AKEN - De Westduitse presi-
dent Richard von Weizsacker
heeft gisteren in Aken een lans
gebroken voor de samenwerking
tussen Oost en West. In zijn
feestrede ter gelegenheid van de
toekenning van de Akense Karel
de Grote Prijs aan de Franse pre-
sidentFrancois Mitterrand en de
Westduitse bondskanselier Hel-
mutKohl zei Von Weiszacker het
vrije Westen de plicht heeft de
samenwerking met het Oosten
zo in te richten dat het commu-
nistische systeem gedwongen

wordt zich te openen. „Alleen op
diemanier kunnen we de Slotak-
te van Helsinki nieuw leven in
blazen," aldus Von Weizsacker.

Over de Amerikaanse kritiek op
Westeuropese banken die de
noodlijdende economie van de
Sovjetunie ondersteunen met
miljardenkredieten zei Von
Weizsacker: „Dit is kortzichtig
westers concurentiedenken. Uit
deze kritiek klinkt eerfzeldzaam
gebrek aan zelfbewustzijn."
„Amerika is bang dat Gorbatsjov
door de kredieten niet hoeft te

snijden in zijn defensiebudget."

Mpt zijn uitspraken ging Von
Weizsacker veel verder dan Kohl
en Mitterrand. De twee kregen
de 29steKarelprijs voor hun bij-
drage aan de vriendschap tussen
Frankrijk en West-Duitsland en
voor hun inzet voor de Europese
eenheid. Centraal in de toespra-
ken van Von Weizsacker, Mitter-
rand en Kohl stond de vaststel-
ling dat uit de eeuwenoude vij-
andschap tussen beide staten nu
een zo hechte vriendschap is ge-
groeid, dat andere landen deze
toenadering argwanend in de ga-

ten houden. Maar, zo betoonden
de drie staatslieden, deze coöpe-
ratie is voor niemand bedreigend
en dient slechts de Europese
eenwording. Alleen een verenigd
Europa kan volgens Mitterrand
nog een rol van betekenis spelen
in de wereld.

Kamer akkoord: tarief
specialisten omhoog

DEN HAAG- De tarieven die medische specialisten berekenen aan parti-
culier verzekerde patiënten kunnen op 1 januarimet zes procent omhoog.
Een Kamermeerderheid bestaande uit CDA, VVD en de kleine christelij-
ke partijen verwierp gisteren een motie van de PvdA-er Van Otterloo,
waarin van het kabinet werd gevraagd de tariefstelling met alle haar ten
dienste staande middelen te voorkomen.

FNV: Agrijs' betalingscircuit

'Philips koopt
personeel af met
cadeaubonnen'

door han brinkman
HEERLEN - „Philips betaalt
Limburgse werknemers die
overwerken met cadeaubonnen.
De bedragen die op deze wijze
uitgekeerd wordenkunnen oplo-
pen tot enkele honderden gul-
dens." Dat zegt bestuurder F.
van der Smissen van Industrie-
bond FNV, die in dit verband
spreekt over een 'grijs betalings-
circuit'. De bond zegt dat in ver-
schillende vestigingen van Phi-

lips in Limburg de werknemers
op deze wijze worden 'afge-
kocht.
Volgens een woordvoerder van
Philips worden cadeaubonnen
regelmatig gebruikt „als blijk
van waardering, niet alleen door
Philips maar door het bedrijfsle-
ven in Nederland in het alge-
meen". Ze worden door een di-
recte chef toegekend als er spra-
ke is van een 'buitengewonen in-
spanning', als een soort gratifica-
tie.

„De bonnen zijn er alleen, voor
vergoedingen van niet bij de
CAO geregelde rechten," aldus
de woordvoerder, die benadrukt
dat ze niet ter vervanging van
overwerkvergoeding kan wor-
den gebruikt. In deregel gaat het
daarbij om bonnen van honderd
gulden, maar wanneer die een
paar keer wordentoegekend kan
de 'stoffelijke waardering' aardig
oplopen.

Afroep
Van der Smissen zegt echter dat
de cadeaubonnen gegeven wor-
den als mensen op afroep nodig
zijn. De FNV-bestuurder kent
gevallen waarin bonnen ter
waardevan 500 gulden zijn uitge-
geven. In Roermond zou de be-
drijfsleiding gestopt zijn met de
uitgifte van cadeaubonnen toen
zij daarover door de vakbond
werd aangesproken. Maar in
Weert en Venlo worden de bon-
nen, aldus Van der Smissen, nog
steeds gebruikt.

" Zie verder pagina 17

Geen duidelijke winnaar bij Israëlische verkiezingen

Shamir wellicht formateur
Van onze correspondent

TEL AVIV - Enkele uren na
de sluiting van de stemlokalen
in Israël zag het er naar uit dat
Jitschak Shamir van de -
Likoed zal worden belast met
de vorming van een nieuw ka-
binet. Volgens de door de Is-
raëlische televisie georgani-
seerde schaduwverkiezingen
zou zijn partij veertig zetels be-
halen, een achteruitgang van
drie. Maar door de winst van
klein rechts en de religieuze
partijen zou Shamir er in ieder
geval in theorie in kunnen sla-
gen een meerderheidsregering
te vormen.

Ook de Arbeiderspartij van minister
van buitenlandse zaken Shimon Pe-
res behaalt volgens de televisie-pei-
ling veertig zetels. Samen met klein
links zou de Arbeiderspartij nu 51
afgevaardigden op de been kunnen
brengen. Maar een samenwerkings-
verband van die partijen met dereli-
gieuze is vrijwel uitgesloten.

In de schaduwverkiezingen., waarop
dezeresultaten zijn gebaseerd, laten
de onderzoekers de kiezers in 46
stembureaus hun stem tweemaal
uitbrengen eenmaal officieel en
eenmaal voor de televisiepeiling. In
het verleden is dit soort voorspellin-
gen tamelijk nauwkeurig gebleken.

" Bondskanselier Helmut Kohl en president Frangois Mitterrand bij het verlaten van het
Akense Rathaus, waar zij zo juist de 29ste Karel de Grote-prijs in ontvangst hebben geno-
men. Foutje...

Fransen en Duitsers lijken
het beter dan ooit met el-
kaar te kunnen vinden, al-
leen moet het Comité van
de Internationale Karel
Prijs nog wel leren hoe je
Mitterrand schrijft. Op de
oorkonde en op de medail-
le stond de naam van de
Franse president namelijk
maar met één 'R. De oor-
konde kon nog worden
veranderd door de stads-
schoonschrijver, of dat
met de medaille is gelukt is
de vraag.

Onbekende
schiet op
kinderen

VERVIERS - Een onbekende man
heeft in Verviers (B.) een groepje op
straat spelende kinderen onder
vuur genomen.

De man reed op een zware motor-
fiets langs de groep kinderen en
opende plotseling het vuur met -naar naderhand werd vastgesteld -
een 9 mm pistool. Een 12-jarige jon-
gen werd daarbij levensgevaarlijk
gewond. Het kind kreeg een kogel
in het gezicht en werd ook aan de
hals geraakt. Het onderging een
spoedoperatie in een ziekenhuis in
Luik. Gisteren verkeerde het niet
langer in levensgevaar.

vandaag

" Groenten
prijziger
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Ouders baby
Renee blijven
pers mijden

DORDRECHT - De ouders van de
ontvoerde baby Renee willen geen
contacten met de pers onderhou-
den. In overleg met de politie heb-
ben zij besloten dat voorlopig van
hun zijde geen mededelingen zuller.
worden gedaan. De politie houdt de
(overigens nog steeds zeer summie-
re) voorlichting in eigen hand. D_
familie heeft overigens wel eer
eigen woordvoerder, communica
tie-adviseur J. Mastenbroek, in d.
hand genomen.

De politie heeft gisterenin de omge-
ving van het ziekenhuis een tweedt
buurtonderzoek verricht. Resulta
ten daarvan zijn nog niet bekend
Het onderzoek vond plaats naai
aanleiding van een aantal telefoni
sche tips. Politie-woordvoerdei
hoofdinspecteur H.A. Wouters
kritiek op het het tv-programm_
Avros Televizier, waarin maandag
avond een aantal bijzonderheder
over aangiften van baby's uit dt
doeken werd gedaan. Hij vond be
jammer dat er informatie werd ver
strekt, die de dader zou kunnen ge
bruiken. Ongeveer de helft van di
400 tips is inmiddels nagetrokken
Het Recherche Bijstandstean
houdt zich nog steeds op volk
sterkte bezig met het natrekken var
het restant.

Registratie
auto's blijft
gekoppeld

aan voertuig
DEN HAAG - De kentekenregistra
tic van auto's blijft ook in de toe
komst gekoppeld aan het voertuil
en niet aan de persoon. Daarmei
wijkt Nederland niet af van deres
van Europa, met uitzondering vai
Zwitserland en België. Omschake
ling naar een persoonsgebondei
registratie levert niets op maa
kost wel extra middelen en tijd.

Dit zei minister Smit-Kroes gisterei
tijdens een vergadering met d<
commissie van verkeer en water
staat over de notitie 'Voertuigregi
stratie en voertuigreglementering
Jorritsma (WD) en Baas (CDA) za
gen meer in zon persoonsgebondei
registratie om de fraude te kunnei
bestrijden. De notitie moet leide:
tot een wetsvoorstel dat min
Smit-Kroes het liefst begin '90
ziet worden. Het gaat om een aantc
veranderingen die worden ingt
voerd in de registratie van auto'
(ook vrachtwagens, caravans etc
om het moeilijker te maken verze
keringen, wegenbelasting en API
te ontduiken, fraude tegen te gaa:
en de regels zo eenvoudig en duidc
lijk mogelijk te maken. Ook d
Europese gedacht speelt een ro

" Zie verder pag. sen 17
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" ■ '

In deze rubriek neemt de redactie botten haar verantwoorde'
bjkheid graag ingezonden brieven van lezers op. De blieven
dienen betrekking te bobben op publik-Ües in onze krant en
kort en zakelijk te zijn.Brieven die te lang zijn worden ingekort
of geretourneerd.
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Gescharrel met scharrelvarkens
Gelukkig zijn en blijven er
activisten actief op het ge-
bied van gezondheid, mi-
lieu, voedsel en andere be-
langrijke aangelegenheden.
Ten aanzien van voedsel -
en dan met name ten aan-
zien van het gebruik van
varkensvlees, wil ik als con-
sument ingaan op de nega-
tieve berichtgevingen van
de laatste tijd en de gevol-
gen hiervan.
Door berichtgevingen in de
landelijke, alsook de regio-
nale pers zijn er nogal wat
consumenten overgestapt
op het gebruik van vlees af-
komstig van scharrelvar-
kens.

De reden tot deze 'overstap' is gele-
gen in de door de publiciteitsmedia
aangedragen mening dat vlees van
scharrelvarkens nu eenmaal beter,
sappiger en dus gezonder is dan
vlees van intensief gemeste var-
kens.
Naar mijn mening besluiten emotio-
neel gevoelige mensen snel om te
veranderen van produkten wanneer
deze produkten volgens 'insiders'
gezonder en beter van kwaliteit zijn.
Realiteit is ook dat negatieve be-
richten t.a.v. traditionele gedrag-
spatronen vaak snel door mensen
worden aangenomen als 'waarhe-
den.

Dit is niet alleen het geval bij consu-
menten maar ook bij producenten
en leveranciers. Het blijkt immers
dat gezien de recente berichten er
slagers zowel in de Oostelijke- als in

de Westelijke Mijnstreek met groot
vlagvertoon door middelvan adver-
tenties zijn overgestapt op het ver-
werken van het veel duurdere
scharrelvarkensvlees.

Omdat zij er zich op beroepen beter
vlees te leveren is ook de prijs aan-
gepast. Bij beter vlees behoort im-
mers ook een betere, dus duurdere
prijs!

Deze duurdere prijs is voor de ge-
voelige consument meestal het bes-
te 'bewijs' dat het geleverde pro-
dukt ook beter zal zijn.
En dat is nu precies wat de meeste
slagers, die scharrelvarkensvlees
verkopen, moeten hebben. Op deze
manier snijdt het mes voor hen im-
mers van twee kanten.
Maar nu komt het scharrelvarken
met zn ware gezicht achter de
'scharrelpanelen' vandaan. Uit een
onderzoek door IVO Schoonoord,
proefstation voor devarkenshoude-
rij, blijkt in de door hen uitgevoerde
metingen, géén vleeskwaliteitsver-
schillen te bestaan tussen het vlees
van intensief gemeste varkens en
van scharrelvarkens.

Dat vlees van scharrelvarkens beter
en sappiger zou zijn wordt door ge-
noemd instituut eveneens naar het
rijk der fabeltjes verwezen.
Evenmin is bewezen dat scharrel-
varkensvlees vetter zou zijn dan
'normaal' varkensvlees zoals niet
zelden wordt beweerd.
Uit het vorenstaande blijkt weer
eens temeer hoe een groot aantal
consumenten de dupe is geworden
van 'gescharrel' met scharrelvar-
kensvlees.

Gelukkig is het grootste gedeelte
van de consumenten 'nuchter' ge-
noeg om de negatieve verhalen met
een korreltje zout te nemen. Zij ver-
trouwen immers terecht op de we-
tenschap dat hun slager de hoogste
prioriteit toekent aan kwaliteit die
stoelt op vakkennis en historie. Een
zichzelfrespecterend iemand dus.

Oirsbeek Math.Thijssen

" Vlees van scharrelvarkens is duurder dan dat van varkens uit de bio-industrie. Niet al het
'duurdere' varkensvlees is echter automatisch afkomstig van scharrelvarkens.

Jury en bondsconcoursen
Ook ik heb de afgelopen drie
weekeinden weer kunnen ge-
nieten van de muziek tijdens
de bondsconcoursen. Zoals
gebruikelijk heeft nagenoeg
ieder korps gewonnen, want
een le prijs is een le prijs, niet-
waar!

Toch is er wederom ontevreden-
heid. Want niet in alle gevallen heeft
de muziek gezegevierd. En daar is
het toch uiteindelijk allemaal om
begonnen.
Ik citeer dirigent Anton Gelissen:
„Er zijn dirigenten", die dirigeren
voor de k 1...
want hun muzikanten spelen alleen
nog maar noten".
Doeltreffender kan ik niet onder
woorden brengen wat ik ook nu
weer tijdens het beluisteren heb
waargenomen (en ik niet alleen).
Ik haal bijvoorbeeld de uitvoering
van de werken van de fanfare Kunst
en Vriendschap Wittem en de fanfa-
re St.-Caecilia Schinnen aan. Bij de
eerste fanfare werden de noten su-
bliem geblazen. Het ongemelde ge-
dicht was het korps op het lijf ge-
schreven. Maar de aandachtige mu-
ziekliefhebber werd slechts matig
geboeid en er werd niet vertolkt wat

| speaker Lemmen had aangekon-; digd.
Dan het tweede korps. Hoe de me-
ningen over het uit te voeren werk
ook mogen zijn, als muziekliefheb-
ber werd ik hier écht aangesproken.
Het korps slaagde er in mijn ogen in
van niets iets te maken. Expressivi-
teit noemt men dat, geloof ik. En
dan heb ik het alleen nog maar over
het verplichte werk.
Wat de fanfare uit Schinnen daarna

met het keuzewerk losmaakte hoef
ik niet uit te leggen. Het was hart-
verwarmend; daarvoor ga ik naar
concerten en beluister ik deradio.
En dan komen de uitslagen en dan
ervaart men dat 'muziekmaken'
wordt bestraft. Ik heb langzamer-

hand door hoe dat komt.
Steeds weer komt de ware mu-
ziekliefhebber bedrogen uit. Het
werk dat hem heeft aangesproken
past bij de jury niet in het 6-ru-
brieks-puntensysteem. Dat punten-
systeem moet een hulpmiddel zijn
om te komen tot een oordeel, maar
mag niet het enige waarderingssys-
teem zijn. Laat het hart voor demv-

ziek, het gevoel, de boventoon voe-
ren en oordeel dan, vind ik.
Ik ben voorstander van afschaffing
van het huidige puntensysteem en
stel voor waarde-predikatren te ge-
ven in verschillende gradaties. Bij-
voorbeeld : -slecht-matig-redelijk-
goed-uitstekend-voortreffelijk- su-
bliem.
Juryleden moeten weer open staan
voor de muziek en niet te zeer letten
op de partituur, noch op de naam
van het korps, noch op de naam van
de dirigent, noch op de bestuursle-
den van dat korps.

Schinveld HJ.H. Meijers

" Feest na een behaalde titel op een bondsconcours. In dit geval
defanfare Kunst en Vriendschap uit Wittem

Van der Linden„Als we deKamerde-
batten volgen in Den
Haag Vandaag zien
we de kamerleden
als een stelletje lege
zoutzakken in de
banken hangen. De
een gaapt nog meer
dan de ander". Aldus
een brief in deze ru-
briek op 26 oktober.
Een beetje cru uitge-
drukt en ook niet he-
lemaal terecht, al
lijkt het, van op af-
stand bekeken, in-
derdaad zo. Maar
wat niet zichtbaar is,
en zeker niet op kor-
te termijn, is dat in
deKamer zeer inten-
sief en druk werk
wordt verricht. La-
ten we niet vergeten
dat alles wat de
mens tot stand
brachten brengt, het
slechte en het goede,
het resultaat is van
zijn denken. Niet
voor niets heeft zeer
lang geleden de
Griekse wijsgeer

Plutocrates gezegd:
'Denk alleer gij
doende zijt en al
doende denk dan
nog.
Deze wijze woorden
klinken nu nog na,
zelfs in onze Tweede
Kamer. Het lijkt
maar of de geachte
afgevaardigden een
dutje zitten te doen.
Per definitie wordt
daar lang en diep ge-
peinsd over steeds
weer nieuwe, grote
problemen, die zon-
der ophouden op ons
afstormen.
Er wordt wel eens
beweerd dat regeren
vooruitzien is, maar
het echte vruchtbare
denken gebeurt met
de oogjes dicht. Het
is dan ook vaak sto-
rend wanneer een
wakker denker een
vraag meent te moe-

ten stellen, een zoge-
naamde Kamer-
vraag. Zeker, wie
niet vraagt, die weet
ook niet. Maar het is
ook zo datzelfs maar
een fractie van een
Kamervraag een
hele Kamerfractie
uit de concentratie
kan rukken. Met alle
gevolgen van dien.
Denk maar aan de
roemruchte pas-
poortaffaire. Van der
Linden zonder werk
en van een water-
dicht paspoort hoort
men niks meer. Alles
moet opnieuw over-
peinsd worden. Het
is allemaal niet zo
eenvoudig. Maar la-
ten we bedenken:
een denkende mens
is méér mens.

Spaubeek
M.Ritterbeeks

Hondenbijslagwet
Vandaag het aanslagbiljet honden-
belasting ontvangen. Deze is ook in-
middels a^n de bezuinigingen aan-
gepast en wel met ’ 20,- verhoging.
Nog even en de laagstbetaalden mo-
gen zich geen hondenbezitters meer
noemen. Dat is weer een voordeeltje
voor de kat, want kattebelasting is
er (nog) niet. En wat te denken over
vogelbelasting voor alle vogelpoep-
jes die op onze gemeentelijke grond
vallen?

Dan te bedenken dat je als dier-
vriendelijke Nederlander een hond

grootbrengt, uitlaat in je achtertuin
of goot en ook nog de doktersreke-
ning betaalt.
Dat alles terwijl je ook noggeeneens
hondenbijslag ontvangt.
Dat is het, ik heb het.
De Hondenbijslagwet moet "uitge-
vonden worden. Is er niet een of an-
dere minister als hondenliefhebber
die met dit voorstel op de proppen
kan komen? Dat levert hem vast bij
de verkiezingen stemmen op van
alle hondenbezitters(sters).

Kerkrade S.M. Stijns-Budie

in gesprek

LSO-concert
Naar aanleiding van de bespreking
van het LSO-concert van vrijdag 21
oktober wil ik enige vraagtekens
plaatsen bij de kritiek op de Vijfde
Symfonie van Carl Nielsen. Diens
muzikale argument is verre van
leeg, laat staan onafgewerkt. Wat
Nielsen in deze symfonie wil uit-
drukken, het conflict tussen con-
structieve waarden en een cynisch
nihilisme, wordt op de meest econo-
mische en dwingende wijze uitge-
werkt. Vandaar datzijnVijfde Sym-
fonie zich beperkt tot twee delen,
die echter volmaakt complementair
zijn.

Nu is het echter zo dat Nielsen een
verre van eenvoudige muzikale taal
hanteert die zich zeker niet bij een
eerste beluisteren ontsluit. Zo dit
concert de eerste kennismaking van
recensent Graven met deze symfo-
nie is, zoals diens stuk doet vermoe-
den, zou het de zuiverheid ten goede
gekomen zijn als hij dit vermeld
had.
Wat zijn verwijt van „holle pathos"
betreft, dit te vermijden ligt in de
handen van de dirigent.

Dat Peter Graven blijkbaar niet van
deze muziek houdt is zijn volste
recht, maar dat hij ervoor pleit in-
plaats van Nielsen een Brahms-
symfonie te programmeren is een
slechte zaak. Mijns inziens dienen
met name de klassiek-romantische
abonnementsconcerten naast de
onvermijdelijke werken van Beet-
hoven, Brahms, Bruckner, etcetera,
ook minder bekende werken te be-
vatten. Niet alleen vanwege de in-
trinsieke waarde van vele composi-
ties, maar ook om een algemenever-
vlakking tegen te gaan. Vandaar dat
het initiatief van het LSO en Ed
Spanjaard om Nielsen te spelen alle
lof verdient.

Heerlen Frans Blankers

Zaligverklaring
In de reportage over de heilig-
verklaring van de onlangs zalig-
verklaarde pater Houben (L.D. van
18-10-1988) trof ik tot mijn verba-
zing de stellingname van de Kerk
aan op mijn per 27-9-1988 aan Z.H-
de Paus gezonden actuele opmer-
kingen met betrekking tot de toen
aaanstaande zaligverklaring van pa-
terKarel Houben. Ik stelde erin, dat
de in 1952 bij mevr. Spaetgens vast-
gestelde darmkanker werd gecon-
cludeerd op grond van de toenmali-
ge gebruikelijke onderzoek-metho-
de met behulp van röntgenfotogra-
fie.

Door de, vooral in het laatste decen-
nium verbeterde scopietechnieken
voor deze onderzoeken, bleek in de
overgangsperiode van de toepas-
sing van beide technieken, dat rela-
tief veelvulig hetgeen men fotogra-
fisch meende te kunnen beschou-
wen als een onweerlegbare diagno-
se, door scopie als een misslag werd
ontmaskerd. Wat fotografisch op
kanker duidde, bleek bij scopie-on-
derzoek van onschuldige aard te
zijn. Of, wat fotografisch onschuldig
leek, bleek scopisch wel degelijk
van ernstiger aard!
Daar waar scopisch onderzoek toe-
pasbaar is, wordt röntgenfotografie
dan ook als achterhaald be-
schouwd. Omdat nu een zalig-
verklaring een wonder behoeft
waaruit de onomstotelijke inwer-
king van God blijkt, kan de in 1952
gestelde diagnose, vanwege de ge-
bleken niet meer 100%-ige correct-
heid van haar uitslag op grond der
wetenschappelijke vooruitgang, nu
niet meer bogen op de kwalificatie
van: „onomstotelijke godsinwer-
king". Als nu wortdt gesteld stelt
dat 'de hele medische getuigenis
over deze genezingna 1979(!) met de
daaraan klevende bovengeschetste
onvolkomenheid en als deze onvol-
komenheid niet door hem uit de
weg wordtgeruimd, danheeft de za-
ligverklaring op oneigenlijke grond
plaatst gevonden. We behoeven
geen getuigenis; een specialisten-
verklaring, dat de nieuwe scopie-
techniek de röntgenfötotgrafie in de
diagnostiek niet wezenlijk heeft
verbeterd, voldoet reeds.

Heerlen H. Bost

Koeman
Rond die heisa met dat shirtje,
waarmede Koeman demonstratief
zijn achterste zou hebben afge-
veegd, zeg ik: Koeman, dat mag je
niet doen. Dat keur ik af.

Echter waar ik mij gruwelijk aan er-
ger is het feit, dat bijna iedere Oran-
je-klant incluis trainer Thijs Li-
bregts, wanneer men hem daar iets
over vroeg, alles in Duits antwoord
gaf. Hoor je ooit één Duitser, hetzij
een jounalist, trainer of speler, iets
in het Nederlands vragen of ant-
woorden? Is het niet erg genoeg, dat
jehier in den lande genoeg plaatsen
en plekken aantreft waar, wanneer
je naar prijs informeert, te horen
krijgt: „Soviel mark, weiter kein
kwatsch". Antwoord dan „ich
nichts verstehen". Hou dan ook de
eer aan jezelf.

Heerlen H.J. Vest jens

Oplossing van gisteren

-k-o-id-
-ulevel-
bier-p-k
-sg---ka
-helmond
gene-reu
-idee-uk
-dermate

recept h. meijer
Spruitenschotel
Benodigdheden voor 4 personen: 1
kg aardappelen, zout, 2 grote uien,
boter of margarine, 400 g champig-
nons, 600 g spruiten, melk, peper,
nootmuskaat, 400 g kaas in dunne
plakken of grofgeraspt.

Kook de aardappelen, snij schoon-
gemaakte uien in snippers en bak ze

lichtbruin. Spoel de champignons af
en snij eventuele lelijke plekken
weg, halveer ze en bak ze met de
uien mee. Zet de schoongemaakte
en gewassen spruitjes op met weinig
kokend water en zout en kook ze in
acht minuten beetgaar.
Maak van de melk, de aardappelen,
peper en nootmuskaat een puree.
Vet ovenschotel in met boter of mar-
garine, houd warm en doe er een
derde doorgewarmde puree in.

Giet de spruiten af en leg op de pu-
ree. Daarover het uimengsel uit-
spreiden en daarop tweederde van
de kaas. Bedek dat daarna met de
rest van de puree en strijk deze laag
glad. Restant kaas op de puree
strooien.
Zet de spuitjesschotel even onder
een hete grill of ongeveer tien minu-
ten in een hete voorverwarmde oven
om de bovenkant te voorzien van
een knapperig mooi bruin korstje.

Uitgeversmaatschappij
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Centrum Energiebesparing en Schone Technologie:
'Isolatie van nieuwe
woningen deugt niet'

UTRECHT- De in 1984 toegezegde
arastische verscherping van de iso-
latie-voorschriften voor nieuwe wo-ningen is er nog steeds niet. Dezeverscherping van de voorschriften
ls °°k niet opgenomen in het con-cept Bouwbesluit dat het ministerievan Volkshuisvesting, Ruimtelijke

en Milieubeheer (VROM)
onlangs aan de TweedeKamer heeftaangeboden. Dit heeft het Centrumvoor Energiebesparing en Schone-technologie in Delft gisterenop eenPersconferentie in Utrecht bekend-gemaakt.

Samen met de Stichting Natuur enbS en de werkgroep Industrie-
_lq Besparingstechniek (een

werkgroep van het bedrijfsleven)
heeft het Centrum er bij de Tweede
Kamer op aangedrongen de toege-
zegde verscherping alsnog te be-
werkstelligen.

Het concept Bouwbesluit dat nu
aan de orde is zal de oude Model
Bouw-Verordening vervangen, die
bepaalt dat de warmteweerstand
van constructies voor nieuwe wo-

ningen (de zogenaamde Rc-waarde)|
2 is. Volgens het centrum zal door
een verhoging van deze waarde tot
2,5 het gasverbruik per woning ech-ter met tientallen procenten kunnen
verminderen.

Normen
De isolatienormen in de omringende landen zijn hoger dan in Neder

, land en dat vindt het Centrum met.
het oog op 1992, wanneer de binnen-
grenzen in de Europese Gemeen-
schap wegvallen, ongewenst. De
Nederlandse bouwindustrie zal na
1992 op haar thuismarkt zware con-
currentie ondervindenvan brj voor-
beeld de Westduitse bouwers dienu
al met moderne constructies en ma-
terialen vaak goedkopere en wat
isolatie betreft betere produkten le-
veren, zo meent het Centrum.

Het energieverbruik door bewoners
zal veel hoger zijn dan nodig en ge-
wenst is. Woningen worden ge-
bouwd voor tenminste vijftig jaar.
Dit betekent volgens het Centrum
dat bij een bouwprogramma van
90.000 nieuwe woningen per jaar, in
eerste helft van de komende eeuw
15 tot 20 procent van de woningen
een onnodig hoog energieverbruik
zal hebben.

Rapport over politieke gevangenen

Amnesty: Turkije
foltert nog steeds

ve HAAG - Turkije maakt zich nog steeds schuldig aan gro-? en systematische schendingen van de mensenrechten. De
rpH

pen acnt Jaar ziJn meer dan 250.000 mensen om politiekeectenen gearresteerd. De meesten zijn gemarteld en ook nu lo-
terri pJ?!itieke gevangenen nog een groot risico te worden gefol-
Int Dit. scnriJft debeweging voor de mensenrechten Amnestynternational, dat zetelt in Londen, in een vandaag gepubli-eerd rapport over marteling en politieke gevangenen in Tur-

zSudLn Stf helft van dit Jaar all(*n
lm.f- ljf gevangenen na marte-
iari.f Jn overleden, van wie een 13--sterfLJ°n,gen_Y_)rig Jaar werden 17bangig" jdCnS detenÜe bij AI

Verdrag
kh;ehbl?_.ri dit Jaarratificeerde Tur-UAL ■ Eur°Pese Verdrag ter Voor-

van Marteling en in augus-us bekrachtigde Ankara het VN-
dp Jag, lnzake Foltering. Maar ooke atgelopen twee maanden heeft

de mensenrechtenbeweging meer
dan 20 berichten over marteling
ontvangen, waaronder een, geval
waarbij een slachtoffer zou zijn
overleden, zo staat in de publikatie.

In Turkse gevangenissen worden
nog d_uizenden politieke gevange-
nen vastgehouden, veelal na oneer-
lijke processen. Onder hen zijn hon-
derden gewetensgevangenen, van
wie sommigen slechts op grond van
het op vreedzame wijze uiten vanhun mening vastzitten. Tussen 1984
en 1988 vonden 1.400 rechtszaken

plaats waarbij 2.127 journalistenwa-
ren betrokken.
Hoewel de staat van beleg in Turkijeniet meer van kracht is, voeren mili-
taire gerechtshoven nog steeds pro-cessen, die meestal 'oneerlijk' verlo-
pen. Volgens regeringscijfers heb-
ben in april dit jaarruim 5.300 men-
sen voor dergelijke rechtbanken
moeten verschijnen. Bijna 1.400 zit-
ten nog steeds vast, onder wie som-
migen al zeven jaar gevangen wor-
den gehouden. 'Hoewel het aantal detenties de afge-
lopen vijfjaar - tijdens het burger-
bewind - is afgenomen, heeft er
'geen fundamentele verandering in
de aard van de mensenrechten-
schendingen plaatsgevonden', al-
dus AI.

Martelmethoden
Gebruikte martelmethoden omvat-
ten het systematisch toedienen van
slagen, onder andere met knuppels
op de voetzolen, elektische schok-
ken, ophangen aan de polsen, aan-
randing en onthouden van voedsel,
slaap en drank. „Mannen en vrou-
wen worden in eikaars bijzijn ge-
marteld; ouders in aanwezigheid
van hun kinderen," aldus de men-
senrechtenbeweging, die in de pu-
blikatie martelgevallen en vreselij-
ke taferelen in verhoorruimtes be-
schrijft.
Amnesty doet een beroep op de
Turkse regering direct stappen te
ondernemen om de bescherming
van de mensenrechten af te dwin-
gen en maatregelen tegen marteling
in werking te stellen, zoals beschre-
ven in de door Turkije geratificeer-
de verdragen.

Grotepartijen willen meer geld voor Justitie

'Vervolging strafbare
feiten moet sneller'

Van onze parlementaire redactie

dP£ HAAG - Een meerderheid in
"e t weedeKamer wil dat minister_V_7hals Altes (Justitie) in zijn be-
groting extra geld uittrekt om de
vervolging van strafbare feiten te
n„^"ellen- Volgens de vier grote
r* _!Jen is de achterstand bij delectiterlijke macht onaanvaard-l"*ar groot geworden. Dat bleek!i,,,<5_?n biJ de behandeling van delJustihe-begroting. I
Korthals Altes liet de afgelopen we-h;_" meermalen weten dat er wat
rrm_* betreft meer geld aan Justitie

oet worden toebedeeld. Met de
"«spraak van de Kamer kan de be-
windsman nu met meer kracht bij
'{mistervan Financiën Ruding aan-

zo verwachtte ook CDA-
Van der Burg. „Het CDA

Korthals Altes in het gespreknetRuding," aldus de CDA-er.

Vooral de kritiek van de Nederland-se Vereniging voor Rechtspraak op
net overheidsbeleid werd door de
Kamerleden hoog opgenomen. De
WR stelde vorige week 'met derug
egen de muur' te staan door een te-
cort aan menskracht.

Brits tv-station:
Vals paspoort
voor IRA-lid

gekocht in
Amsterdam

W^£?N ~ Het Britse televisie-sta-
",n ITN zegt in een café te Amster-am een vervalst paspoort te heb-

u JJ gekocht op naam van een be-
n/ui d van net verboden lerse Re-publikeinse Leger (IRA).

„p
net paspoort te hebben verkre-gen, hebben medewerkers van In-dependent Television News hetverhandigd aan het Britse consu-lt m de Nederlandse hoofdstad.

vai fens ITN kan de handel in ver-aste paspoorten de 'sleutel' bete-
n voor het IRA-geweld tegenornse militairen in West-Europa.

63 ?N zegt 700 pond (ruim 2.500 gul-
si h_w_ Voor het vervalste paspoort te
.! st in betaald- Het tv-station be-
ni ]_ie _?e net °P naam van Brendan
, a= arlane- een IRA-lid dat vorig

do m Nederland bekendheidkreeg
i h-°r z"n uitlevering na langdurige8 h°orzittingen.

'! aaV?A neeft net afgelopen jaarzes
ter? " alfen gepleegd op Britse solda-

jm' ,ln West-Europa. Bij aanslagen in
?; gen and ~in het Limburgse Ber-

dri_ en-Roermond - in mei kwamen

" ,;' mi"tairen om het leven. In 1986W m Amsterdam drie IRA-leden
iin p «kt* onder wie McFarlane, die

5] st„ "at woonde welke was volge-

* pi„Uwd met wapens, munitie en ex-

binnen/buitenland

PUNT UIT
Vandalen
" De spoorwegpolitie zal van~
dalen tussen 12 en 18 jaar die zi£
aanhoudt, harder gaan aanpak?
ken. Ze krijgen onmiddellijk
een proces-verbaal of zullen er-
mee moeten instemmen zelf dé
schade te herstellen. Ook dan
kost het vernielen de dader
geld: hij of zij moet tenminste 'eenderde deel van de schade :
betalen.De NS houden eerst j
een proefin het district Rotter-^dam:

Toppolitici
in Kosovo
treden af

PRISTINA - Klaarblijkelijk in sa-
menhang met deonenigheid tussen
Serven en Albanezen in de Zuid-
joegoslavische provincie Kosovo
zijn twee Albanese toppolitici af-
getreden. Rahman Dedaj en Remzi
Koljgeci stapten op uit het presi-
dium van de communistische par-
tij, aldus melddegisteren het pers-
bureau Tanjug.

Dedaj werd als directeur van de Al-
banese krant 'Rilindija' overbelast,
zo werd gezegd. Bij voorzitter Kolj-

geci van de staatsleiding van Koso-
vo moesten volgens de partij amb-
ten binnen de staat en partij ge-
scheiden worden. Het vertrek van
de politiciwerd een dagvoor het be-
zoek van het presidium van de
Communistische Bond van Joego-
slavië (BdKJ) met de partijtop van
Servië en Kosovo bekendgegeven.
De grootste republiek Servië zal
daarbij wellicht veel Albanese poli-
tici in Kosovo als schuldigen voor
de onderdrukkingvan de Servische
minderheid in de provincie dwin-
gen op te stappen.

De partijleiding van Kosovo heeft
evenwel al vaak het aftreden van de
gezamenlijke top van de hand gewe-
zen in weerwil van de massademon-
straties van de Serven. Vertegen-
woordigers van de circa 170.000 Ser-
ven in Kosovo hebben met collec-
tieve emigratie gedreigdals niet vol-
doende Albanesen aftreden.

Politie al sinds juli op spoor rovers

Bende opgerold
na overval met
nep-geldauto

AMSTERDAM - Het
politieteam dat gisteren
de bende oprolde die
met behulp van de na-
gemaakte geldauto de
NMB 'een aanzienlijke
hoeveelheid geld' af-
handig maakte, blijkt
deze groep al enkele
maanden in de gaten te
hebben gehouden.
Daardoor was de politie
gisteren in staat de hele
overval op de voet te
volgen en korte tijd na-
dat het delict gepleegd
was in te grijpen.
Hoofdinspecteur R.
Grave, die de leiding
van het politieteam
heeft, maakte dit gister-
avond bekend tijdens
een persconferentie
over deze zaak.

De politie is de hele
nacht voorafgaande aan
de actie van de bende
paraat geweest in de

omgeving van de gara-
ge in Zwanenburg waar
de nagemaakte geldau-
to stond. Nadat die wa-
gen dinsdagmorgen in
alle vroegte vertrok,
volgde een stoet van
zon vijftien tot twintig
auto's met politiemen-
sen.

Nadat de geldauto eni-
ge tijd in het westelijk
havengebied van Am-
sterdam op en neer had

gereden, zette hij om-
streeeks kwart voor tien
plotselingkoers naar de
NMB bij de markthal-
len in Amsterdam. De
daar voorgeschreven
procedure voor het af-
halen van geld werd
zonder problemen ge-
volgd, waarna de geld-
casettes werden overge-
dragen aan de nep-geld-
lopers. Zij verlieten
daarop meteen het ter-
rein enreden weg.

Op dat moment greep
de politie in. De geldwa-
gen werd klemgereden
en de inzittenden wer-
den aangehouden, na-
dat ze eerst nog pro-
beerden te ontkomen
door in de vaart te
springen. Een waar-
schuwingsschot bleek
volgens de politie ech-
ter voldoende om hen
tot inkeer te brengen.
Tegelijkertijd werden
ook enkele compag-
nons die het transport
met een personenauto
en een bestelbus 'bege-
leidden' aangehouden.
In totaal heeft de politie
negen mensen aange-
houden. De politie ver-
denkt de leden van de
bende ervan nog zeker
bij zon tien tot twintig
andere overvallen be-
trokken te zijn geweest.
De buit zou in de mil-
joenen lopen.

T.-u7% naj>emaakte 9eldtransportwagen, waarmee gistermorgen een geslaagde pogingwerd gedaan geld van een bank te ontvreemden. v?V"m

Minister Ruding weigert extra geld
Kamer wil snel beraad
over toekomst politie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het kabinet moet op
korte termijn duidelijkheid schep-
pen over de toekomst van de poli-
tie. Een Kamermeerderheid van
PvdA, CDA en VVD vroeg gisteren
om beleidsplannen, waarin wordt
aangegeven met hoeveel agenten
het politiekorps zal worden be-
perkt. Ook de verbetering van ar-
beidsvoorwaarden en de plannen
tot herverdeling van de politie-
sterkte verdienen een duidelijkka-
binetsstandpunt.

De discussie in de Kamer ontstond
naar aanleiding van vragen van
PvdA-voorman Kok. Hij zei zich
'ernstige zorgen' te maken over de
'onrust en onvrede' die in kringen
van de politie heerst over het kabi- 'netsbeleid. Dat beleid noemde de
sociaal-democraat 'onvoldoende
zorgvuldig en daardoor bijdragend
aan de demotivatievan politiemen-sen.
Onlangs heeft WD-leider Voorhoe-
ve laten weten dat het kabinet extra

geld moet uittrekken om enkele
honderden agenten extra aan te
trekken. Minister Korthals Altes
(Justitie) is het met partijgenoot
Voorhoeve eens en heeft vice-pre-
mier De Korte te kennen gegeven
dat er extra geld voor de politie vrij-
gemaakt moet worden.

'Uitlevering van
oorlogsmisdadiger
Kipp ondoenlijk'

DEN HAAG- Minister Korthals Al-
tes (Justitie) ziet belemmeringen
die een uitlevering van de in Neder-
land veroordeelde oorlogsmidadi-
ger A. Kipp door Argentinië in de
weg staan. Voorts zal een verkapte
uitlevering wellicht leiden tot een
besluit van de Nederlandse rechter
Kipp op vrije voeten te stellen. Al-dus de minister in antwoord op vra-
gen van Kamerlid Wiebenga (VVD).
Kipp is in 1949 door het bijzonder
gerechtshof in Amsterdam ter dood
veroordeeld. Hij geniet de Argen-
tijnse nationaliteit en kan derhalve
niet worden uitgeleverd krachtens
het uitleveringsverdrag tussen Ne-
derland en Argentinië van 1893.

Verbaasd
Minister Ruding (Financiën) heeft
inmiddels voor Veronica-radio laten
weten geen extra geld uit te willen
trekken voor de politie. De minister
toonde zich zeer verbaasd over de
verzoeken van Voorhoeve en Kort-
hals Altes om verruiming van het
politie-budget. De ministers moeten

extra geld vinden binnen de gren-
zen van hun begroting, zei Ruding,
daarbij verwijzend naar de kabi-
nets-afspraken over een strakke be-
grotingsdiscipline.

„Het kabinet moet snel duidelijk-
heid geven," aldus Kok. Op basis
van die duidelijkheid kunnen dan
bij de behandeling van de begroting
politie in deKamer in deze 'zorgelij-
ke kwestie' spijkers met koppen
worden geslagen, zo meende hij.
Voorhoeve zei het met het verzoek
van Kok eens te zijn mits het kabi-
net zelf een standpunt bekend
maakt over de nieuwe politiesterk-
te-verdeling. Van der Heijden
(CDA) steunde Voorhoeve in die
stellingname.

Bezuiniging

" De Nederlandse ambassade
in Hanoi wordt uit bezuini-
gingsoverwegingen gesloten.
De ambassadeur in Bangkok
zal de Nederlandse belangen in
Vietnam verder behartigen.
Ook het consulaat-generaal in
Johannesburg gaat dicht. Om
dezelfdefinanciële redenen zul-
len de consulaten-generaal in
San Fransisco en Rio de Janeï-
ro worden omgezet in honoraire
posten.Het ministerie hoopt met
de maatregelen jaarlijks onge-
veer 1,8 miljoen gulden te be-
sparen op personeels- en huis^
vestingskosten.

Verbod
" Het populaire, linkse Zuid-
afrikaanse weekblad Weekly
Mail mag vanaf vandaag drie
weken niet verschijnen. Het
publikatieverbod is opgelegd
door de minister van Binnen-
landse Zaken, Stoffel Botha.
Het weekblad, met een oplage
van 26.000 exemplaren, is de
belangrijkste spreekbuis van-
de blanke liberale oppositie
tegen apartheid. Vorige week»
liet minister Botha de hoofd-
redacteur van de Weekly Mail,
Anton Harber, weten dat hij
ernstige bezwaren had tegen
een aantal recente artikelen.

Vervolgd

" De vijf Zeeuwse vissers die
in Zeebrugge op het aanvoeren^van illegale vis zijn betrapt, zur>
len zowel in Nederland als Bel-
gië worden vervolgd. In België
zal hen het vangen van onder-,
maatse vis ten laste worden ge-
legd. In Nederland worden zij
vervolgd voor het overschrij-
den van de EG-quota en het
plegen van valsheid van ge-
schrifte.

Waarschuwing
" Verscheidene leden van )
Amerikaanse Congres hebben
Turkije gewaarschuwd dat de
ontvangst van president Wald-
heim van Oostenrijk een nega'--
tieve invloed kan hebben op de
betrekkingen tussen de Ver
enigdeStaten en Turkije. In een-
telegram aan president EvrérC
van Turkije schrijven zes Con-
gresleden dat zij zijn 'geschokf
door het bezoek dat Waldheinr
vandaag aan Ankara brengt.

Vrijgelaten
"De Italiaanse zakenman
Giulo De Angelis is maandag
na een gijzeling van meer dan
vier maanden vrijgelaten door
zijn ontvoerders. De 56-jarige
vader van wijlen de Formule-l'
coureur Elio De Angelis ver-
kreeg op een weg in het cen-
trum van Sardinië de vrijheid'
nadat onderhandelaars na-
mens de familie het laatste
deel van het losgeld hadden
overhandigd. Volgens de loka-
le pers werd in totaal meer"
dan 4,6 miljoen gulden losgeld
betaald.

Bestand
" Managua heeft eenzijdig
zeven maanden oude bes-
met de Contra's verlengd t(
november ondanks de 'voort-
durende agressievan de verzet-
strijders en hun Amerikaana»psponsors. Ondanks de wapejfljstilstand kan de Sandmistisctflj
regering wel troepen verplaiö
sen om het hoofd te bieden
het gevaar van directe en indi-
recte agressie van de huidige.'
Amerikaanse administratie
de voortdurende misdadigi
ties van huurlingengroeper,
meldt het Nicaraguaanse
wind.

Caravans
" De ANWB is tegen een ver-
plichte invoering van een AP.ts,
voor caravans. Nimmer is dert--
latie tussen onderhoud van ca-,
ravans en de verkeersveiligheid:
wetenschappelijk aangetoond,-
aldus de ANWB-woordvoerder,
gisteren. Hij reageerde hiermee
op uitlatingen van minister
Smit-Kroes van Verkeer en Wa-
terstaat die liet weten een APK
voor caravans te overwege;

Kansspel
" Staatssecretaris Korte-Van
Hemel (Justitie) ziet 'voors-
hands onvoldoende aanlei-
ding tot een algehele herbezin-
ning op het kansspel in het al-
gemeen. Mede namens drie
andere staatssecretarissen en
één minister benadrukt zij in
antwoorden op Kamervragen
dat vooralsnog geen alarm
moet worden geslagen over
het verschijnsel 'gokversh--
ving'.
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" (ADVERTENTIE)

'En binnen 4 jaarhebben
we dieRadson er dubbel en dwars uit.'

Ï
staan. Het is er altijd lekker warm en ze

toen ze nog een oude CV-ketel hadden. Nu
hebben we zelf een huis en natuurlijk gaat
er 'nRadson in.Kwestie vanrekenen."

Radson verlegt denorm. Telkens weer.Zo-
als met deER Electronic. Zonder waakvlam.
Zuiniger dan zuinig. Radson kent nog meer
geldbesparendevariaties. Metketels, boilers

I Opsturen-inopen envelop-Mn S&| |
I Radson,Antwoordnummer 67,: 5960WJ Pannmgen. BïoNI Bellenkan ook (04760) 88580. **,"__* I

(ADVERTENTIE)

1^ t ~ : -j—:

_K .__"____ I _f / ___ Ifl 1^ fl #__f f

_j^____________i ynl _fv__i

uT^Z^^T/j i meid______________■ _P^ __PW

Woensdag 2 november I ____£___

Dit zijn de nummers kthvoor vandaag: SS
Hiernaast ziet u de getrokken bingonummers

van vandaag. Kruis ze aan op uw ________■Limburgs Dagblad bingokaart(en). ■PT^_
Wanneer u ALLE nummers op één van de 6 __T4«___
bingostrips kunt aankruisen, heeft u BINGO! IMPMAls dat zo is dient u dit vandaag tussen 9.00 _E_7__

en 12.00uur telefonisch te melden. Bel 045-739888. __■___■
De kaarten voor de volgende spelronde zijn nu l_r_^___lte koop bij de winkeliers met het bingovignet. WLt*\U heeft 6 kansen voor ’3,50.

___^JR^_^ El

i_H^>v?_cr_»i fl^jß
Limburgs Dagblad r^v__ül\ I //^5 m^V7 mm * W

Vergunning voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend door deiSlaatssecrelaris van Justitieonder nr L.Q. 880/133/164 d.d 6-8-1988

limbmgs dagblad___________________________________________________________________________________
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'n Prima manierom goedvoor dedagtekomen.

_eeuwarden,Leiden, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, W L____7 \j__f » » ■ »> »^ _. fJ^ *—-J iP^H M©t kwalitCitS
Rotterdam, Rijswijk, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, £__l 11/Am/\_H_A l_3_3Cf Cf_ar\MlCf4 Bk farafit ief
Veldhoven, Vlissingen, Weert, Zaandam en Zutphen. Wf UCUIxC lIICHJC, IClClg gCpilJOU* |ffl 11^ j| i ,_„ I £

i i - i
■■■■■■■■■■I Huisvrouw zoekt HUIS- BARDAMES gevraagd Gevr. BABYSIT voor 4

_Ll!__ J VROUW voor privéwerk. voor bar in Amstenrade. middagen. Tel. 045-323521.g|£4£t___________l_____ Inl.: 045-227734. Tel.: 04492-5532. v_— —-——
n xr ,-. x tït-,—_--- ■—7z-; ; Bar met bestaande clientèleiüa. s'Lemme_; Club 200,P,r_;n_£_r le?n _kan Gevr. TAXI-CHAUFFEUR vraagt leuke MEISJES

raat 125A, Gereen, vraagt nog een MEISJE plaatsen. voor dag. en nachtdienst liefst 2-talig. Tel. 09-S_§QUwlSs^£ affl_3i_T "^ fö&dta»t»- Lo°^ 32117632tt>.
Kl^sei-n-SKt MEISJE gev^gd voor pri GELEEN: het dagblad De v^|Tvtr F^oSAanzijn om eventueel in vé en escort-TeL 045-228975. Telegraafzoekt op zeer kor- M.Gfadbach-Köln

Mtost te gaan. Tel. 04490- Net meisje voor PRIVÉ- te termijn kandidaat-bezor- BET.TTMM. en mets. Ook
>522. Na 18.00 uur, tel. CLUB, met garantieloon. gers(sters). Heeft u interes- col. Ned. verz. Tel. 045-
-1750-20434. dhr. Schaeffer. Tel. 045-420042. se? bel dan 04490-48937. 229241 of 229409.

Exclusief bij Sijben, op de afdeling Design, vindt u de adembenemend mooie eethoeken van
TONON. Op geraffineerde wijze koppelt TONON de indrukwekkende vorm, die ontstaat uit
doordachte lijnvoering, aan optimaal komfort dat gewaarborgd wordt door de vakkundige en
grotendeels handmatige vervaardiging. "**
De prachtige stoffering van de stoelen en de nauwkeurige afwerking van het geheel maken
het beeld van TONON kompleet: eethoeken om U tegen te zeggen.
Bovendien kunt u zélf bepalen welke stoelen u rond welke tafel schaart, zodat uw TONON-
eethoek geheel beantwoordt aan uw persoonlijke en unieke smaak.

■ I ■ ROERMOND
I
I Maasnielderweg 33

Tel. 04750-16141
I Roermond - Maasniel,

■:

______

Openingstijden: . mWÊ
Mo. 13.00-18.00 u.

i ' ' Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 u.
M Za. 9.30-17.00 u.

Do. koopavond

Bent u op zoek naar een leuke baan?
Breng dan vandaag een bezoek aan ons

mobiel werkkantoor in
Landgraaf, winkelcentr. „o.d. Kamp"

Wij zijn geopend van 9.30 - 17.00 uur.
Onze consulent geeft u graag gratis

en vrijblijvend alle informatie.
Afcent Beauty Team

vraagt
parttime dameskapper/ster

Het zelfst. kunnen werken en 't spreken v.d. Engelse
taal is een must. Tel, na 19.30 u. 045-271103.

Gevraagd met spoed
aankomend of halfwas

loodgieters
Schriftelijke sollicitaties aan Ghijsen b.v.

Postbus 2978, 6401 DL Heerlen.
Kom jijook (helpen) bij de gevr.. erv BETONTIM-
kinder- en jeugdtelefoon? MERLIEDEN voor diverse
Wij zoeken VRIJWILLI- werken in Heerlen en
GERS tussen 18 en 30 jaar Brunssum. Tel. mld. heden
om jongeren aan de tele- van 17 tot 19.00 uur J. Paas
foon te woord te staan. Een BV, 045-416098 te Land-
speciale opleiding is niet graaf.

Saü^l^STd ggB°"£*SgffS%otuurtiid per maand. We star- *__j__ten7 oo afroeobas-StSnfeïMinZU6^ " enkele"vanS p"-

toomrenl9l66 O^Ó-SS-S,. """ *: PORTIERS gevraagd. Tel.
Muziekvereniging Nunhem 04457-1321.
(fanfare), uitkomend in de Brood- en BANKETBAK--3e afdeling en repeterend KER gevr. Tev. bakkerij-op maandag, zoekt DIRI- hulp voor vroege ochtend-GENT m/v. Ervaring ge- uren. Tel. 045-225868.
wenst. Uw reacties graag
binnen 5 dagen aan het se- gWS^mmmmn^KTWWmm
cretariaat Mariënschootstr.
39, 6083 BC Nunhem. NEW LQOK B y s_

hae
_

Gevr. part-time TAXI- berg. Gevelreiniging, uit-CHAUFFEURS v.d. hele kappen, voegen, steigerver-weck, dag- en nachtdienst, huur. Tel. 045-312154/-
Julianastr. 6 Brunssum. 312709.
In Simpelveld vragen wij OPRITTEN en terrassen inmet.spoed aktieveßEZOß- klinkers of _ierbestrating.GERS voor bezorgwerk- 0 k t„inaanle_ 045 "VfiWizaamheden tusen 6.00 en Uok tulnaanleg- U4,-...:,.. /4.

7.00 uur. Melden: Limburgs TUIN goede winterbeurt,
Dagblad, Fr. Erenslaan 4, snoeien enz. bel tijdig 045-
Schaesberg, tel. 045-311782. 272093 na 19.00 uur.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

kantine
medewerkers
voor een relatie in Heerlen.

Wij vragen:- bij voorkeur een MBO-C.D. opleiding of
hiermee vergelijkbaar- leeftijd maximaal 25 jaar- enkele jarenrelevante horeca- en kassa
ervaring- kandidaten diepart-time willen werken, en
wel in de voormiddag van 9.00 tot 13.30
uur, of in de namiddag van 14.00 tot 18.00
uur- een representatiefvoorkomen

Wij bieden:- salaris conform de in het bedrijf geldende
salarisregeling- 24 doorbetaalde vakantiedagen op jaar-
basis

- 8% vakantietoeslag- ziektekostenverzekering

Vraag vrijblijvendvoor meer informatieover
bovenstaande vacatures naarCilly deWildt,
afdelingIndustrieel personeel en Horeca, tel.
045-718366, of kom langs.

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.

G.V.L. RESTAURATIE
Gespecialiseerd in gevelrei-
niging, gevelrenovatie, kel-
derafaichting en voegwer-
ken, vochtwering met 10 jr.
schr. gar. Tevens stralen
van eiken meubelen, auto-
plaatwerk, velgen etc. Voor
ml.: tel. 045-226000.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordynen maken.
Voordeelprrjzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

STUKADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-459073.
Nette WERKSTER biedt
zich aan v. huish. hulp omg.
Heerlen. 045-229877.
All-round DRUMMER zkt.
band met werk. Br. o. no.
BR 291 LD Rumpenerstr.
81, 6443 CC Brunssum.
Voor VAKBEKWAME
schilderwerkzaamheden.
Tel. 045-210020.
SIERPLEISTEREN, stu-
kadoren, alle soorten ver-
bouwingswerkzaamheden.
045-216666.
Nette en lieve vrouw 42 jr.
zkt. HUISH.WERK tel. 045-
-718318 omg. Hrl.

TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

farantie. R/J Handelson-
erneming. Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.
Tek. modern zwart WAND-
MEUBEL 3 m br. Vr.pr.

’ 400,-; moderne eethoek
met 6 stoelen. Vr.pr. ’ 400,-;
Tel. 045-463035.

Te k. VERTRAGINGSMO-
TOREN voor 1001 toepas-
singen, vermogen 60 w.
807min. ’ 120,- p/s Naebers,
Ganzeweide 181 Heerlen.
Te k. gasfornuis ETNA 2 jr.
oud ’ 450,- tel. 045-453300. _
Te k. velours BANKSTEL
4-1-1- met salontafel en
vloerkleed 2x3 pr. ’475,-,
tel. 04490-15657.
Te k. 15 eiken BILZEN 2.60
1. vr.pr. ’ 25,- p. st. tel. 04490-
-28324, Neubourghstr. 20,
Sittard.
Te k. Faber GASHAARD
i.z.g.st. tel. 04490-53152.
Philips KTV 12 kan. Vr.pr.

’ 150- + draagbare zw./wit

’ 80,-. 045-728326.
I

0

Wekennen bijna de hele
regio, maar toevallig zoeken
we nou net die ene.
JanLinders is thuis in Limburg. We wetenzogezegd wat onder de
mensen leeft. In onze 40supermarktenproberen we dan ook dat te *^^^
bieden, watLimburgers zoeken. In 'npaar woordenkomt dat
neer op: 'Hetallerbeste voor een vriendelijkeprijs '. »*_ ■~^mm%mmmmm.
Dat betekent: - uitsluitend topkwaliteit

- veel vers ___-_m_-_-____________________^^- veelbekende merken
maar ook: -prettige winkels wmm%wmmmmmm%%^mwmmmmmm%mKmmjM
en vooral: -persoonlijke bediening doorvakmensen,

dieachterhun produkt staan. m
Dat hebben we deafgelopen 25 jaarnagestreefd. En metsukses.
Getuige onze groei van 1 naar 40 supermarkten in deregio. _____________________________j
In onsbedrijf ligt de sleutelrolbij deman ofvrouw
die terplekke, in desupermarkt, leiding geeft aan de __m_______h___________-___________v-
heleploeg vakmensen. Aan zulke leiders stellen M
we hoge eisen. Zo hoog zelfs dat we soms

__^^^^^^^^^____^^^^^^^^een hele tijdmoeten zoeken naar dieéne.
In een van onze grootste winkels in het

é^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
zuiden van Limburg, komt binnen -**^enkele maanden defunktie vrij van

I /
'■:■:*:■: o::::::::: "V ■ ■'■'■'-^ ■'"'■'-'■"' '*:':''-:';--:■::■:":":■■■:■-■■.■..■■■■. , -i

STORE-MANAGER m/v
______________M-______________r -__—

We zoeken een krachtige kreatievepersoonlijkheid Êrnktmmmm^^^
metruime ervaring als leider in de aM.
supermarkt-wereld. Bij voorkeur woont hij/zij _■■____■_■*

in Zuid-ofMidden-Limburg. \ -,
Kandidaten voor deze top-funktie worden _________pp^^m______p___»

verzocht hun sollicitatie-briefmet J^
curriculum vitae te sturen aan -_-_-_---M-________i______________^

ïan linders "7
_____________

’_____■
T.a.v. HoofdPersoneelszaken *~%
Postbus 72, 5854 ZHBergen.



Opvallend was dat zowel Kohl
als Mitterrand de nadruk leg-
den op een intensivering van
de culturele samenwerking
binnen Europa. In Aken, van
waaruit eens Karel de Grote
Europa bestuurde, ligt vol-
gens Mitterrand het gemeen-
schappelijk erfgoed, niet al-
leen bestuurlijk, maar vooral
cultureel. Kohl en Mitterrand
benadrukten dat er in Europa
op dit gebied nog veel moet
gebeuren. Alleen dan is West-
Europa klaar voor de toe-»
komst en voor samenwerking
met het Oosten.

Mitterrand, die in de tweede helft
van deze maand naar Moskou reist,
hield zich op de vlakte wat betreft
zijn verwachtingen van deze reis.
Wel benadrukte hij dat de Franse
nucleaire macht puur defensief is.

Hij waarschuwde voor een te harts
tochtelijke toenadering tot Moskou
„We moeten de ogen niet sluiten en
alleen de stem van ons hart volgen.
We hebben een les te leren uit het
verleden. Met een goede gespreks-
partner kun je verder praten, maar
ook de controle op de volgende
stappen moet geregeld zijn."

" De Westduitse Bondskanselier Helmut Kohl kijkt toe hoe de Franse president Frangois M
rand onderscheiden wordt met de Karel de Grote-prijs door burgemeester Kurt Malangré
Aken.

Bevel
De Amerikaanse specialisten zijn

uitsluitend verantwoording ver-
schuldigd aan de Amerikaanse mi-
nisteries van Defensie en Energie.
„Onder bepaalde omstandigheden
kunnen de Amerikaanse strijd-
krachten taken van het civiele gezag
overnemen". Van de verantwoorde-
lijken in het betreffende land wordt
verwacht dat „zij zich onder het be-
vel van Amerikaans personeel stel-
len op het moment dat zij de plaats
van het ongeluk of incident hebben
bereikt". En als er „tegenacties van
oppositionele groepen, radicale ele-
menten of vijandige strijdkrachten
plaatsvinden, is het gebruik van do-
delijke middelen vrijgegeven".

Coördinatie
Het plan treedt in werking bij een
kernexplosie, een ongeluk tijdens
het transport van kernwapens en bij
diefstal van een kernwapen. De
coördinatie van de acties berust bij
de betreffende Amerikaanse am-
bassade, bericht Vorwarts.

Hoe soeverein is West-Duitsland?
Of het nu gaat over de verantwoor-
delijkheid voor de catastrofaal ver-
lopen vliegshow bij Ramstein,
waarbij 69 mensen de dood vonden,
de beperking van de militaire duik-
vluchten of de aanwezigheid van
speciale anti-atoomterreurgroepen,
steeds opnieuw laait in West-Duits-
land de strijd op over de soevereini-
teit van het land.Meisjes slachtoffer van

kindermoord in India
NEW DELHI - Een rechterlijk on-
derzoek in de noordoostelijke deel-
staat Rajasthan in India heeft aan
"et licht gebracht dat meisjes in datgebied nog vaak het slachtoffer
worden van kindermoord. Het
"ooggerechtshof in Rajasthan heeftac Plaatselijke regering verzochteen onderzoek in te stellen naar dekindermoord-praktijken binnen deamihe van een afgevaardigde van
Qe deelstaat, Brijendra Singh.

Eind vorige maand bekenden tweeoedienden van de familie Singh dat
ui opdracht hadden gekregen deJKjes van twee meisjes te doen ver-fijnen.

V°lgens een advocate die zich mete atfaire bezig houdt, zijn binnen

de uitgebreide familieklan van deSinghs 36 baby's van het vrouwelijk
geslacht kort na hun geboorte ver-
moord. De zaak kwam in depublici-
teit toen een afgevaardigde van de
oppositie Singh, die lid is van de
Congres-I partij van premier Rajiv
Gandhi, had beschuldigd.

Moord opkleine meisjes is een diep-verankerde traditie in Rajasthan.
Volgens de lokale pers laten oudersbaby-meisjes meteen na de geboor-
te stikken door hen onder een zak
met zand te leggen. Anderen wor-
den vergiftigd met opium en ge-
wurgd als zij dat overleven. Dezepraktijken waren al wijdverbreid in
het oude India, waar meisjes als eenlast werden beschouwd.

Souvereiniteit
De antwoorden van de regeringen,
rechts of links, leiden keer op keer
tot verwarring. Toen bij voorbeeld
in 1987 in het parlement werd ge-
vraagd of het vreemde strijdkrach-
ten vrijstaat vanaf Duits grondge-
bied acties tegen derde landen te
ondernemen, zei de regering-Kohl
dat in een dergelijk geval steeds toe-
stemming wordt gevraagd. Dat was
niet juist, want uit diverse publika-
ties bleekbij voorbeeld dat de Ame-
rikanen in West-Duitsland geplaat-
ste vliegtuigen hadden gebruikt
voor acties in de Perzische Golf. En
ook ten aanzien van de verantwoor-
delijkheid voor Ramstein is nog
steeds veel onduidelijk.

Formeel is de rechtspositie van de
Bondsrepubliek tegenover de wes-
terse overwinnaars uit de Tweede

Wereldoorlog Frankrijk, Engeland
en de VS, geregeld in het 'Verdrag
van Bonn' uit. -
De Westduitsers hebben gezien dit
verdrag maar een beperkte soeve-
reiniteit. De rechten van de troepen
in West-Duitsland werden omschre-
ven in een 'troepenverdrag', dat in
1963 is vervangen door het NAVO-
troepenstatuut en daarin staat on-
der meer dat de Westduitseregering
wel degelijk bepaalde rechten heeft.
Zo moeten luchtmachtoefeningen
voldoen aan het Westduitse recht en
is toestemming van de Westduitse
autoriteiten nodig.

Het 'Verdrag van Bonn' heeft een
geheel andere kwaliteit, omdat
daarin alleen wordt gesproken over
de troepen in 'Duitsland', met ande-
re woorden zodra de Amerikanen
vinden dat de eenheden voor heel
Duitsland van belang zijn, hoeven
ze zich niets gelegen te laten liggen
aan Bonn. De Westduitse regering
beschouwt de in de Bondsrepubliek
gelegerde militaire eenheden welis-
waar als vallend onder het NAVO-
statuut, ze weet echter dat de VS
over veel verdergaande rechten be-
schikken en die ook niet zullen op-
geven al was het alleen maar omdat
de Sovjetunie zijnrechten voor heel
Duitsland ook niet prijs zal geven.

Controle
Nog altijd geldt het Krim-besluit
van 1945 van de vier geallieerden.
Zij besloten ervoor te zorgen dat
Duitsland nooit meer in staat zou
zijn de wereldvrede te verstoren. Ze
hebben daarom vastgelegd dat ook
na de oorlog Duitsland onder con-
trole zou blijven. En dat akkoord
geldt nog altijd.

Hoe zeer de Westduitsers zich nu
misschien wel terecht opwinden
over de beperkte soevereiniteit en
aan hun stamtafels schelden over
hun bezette land, ze kunnen er voor-
lopig niets aan veranderen. Pas als
het 'gemeenschappelijke Europese
huis' staat, zal ook hun status veran-
deren. Per slot van rekening is er
nog nooit een vredesverdrag geslo-
ten tussen Duitsland en de overwin-
naars uit de Tweede Wereldoorlog.
Dat kan ook niet, want het Duitse
Rijk begon die oorlog en na zijn on-
dergang kent dewereld twee Duitse
staten.

binnen/buitenland

Specialisten met vergaande bevoegdheden in W-Europa

Beroering in Duitsland
over 'atoompolitie' VS

Van onze correspondent Hans Hoogendrjk, ONN 7*n West-Europa zijn Amerikaanse specialisten tegennucleair terrorisme' gestationeerd, met bevoegdheden dieverder gaan dan die van de nationale overheden in Europa. Despecialisten mogen schieten, hebben het recht censuur uit teoefenen en hoeven alleen verantwoording af te leggen aan deAmerikaanse regering. Ook in ons land zouden Amerikaanse
specialisten onder deze voorwaarden opereren.

Wh s,ociaal-democratische week-
l-

publiceerde deze
Wu een geheim plan van de Ame-
rikaanse strijdkrachten om inciden-ten met kernwapens te voorkomen,
volgens het blad geldt sinds dertig
Januari 1987 voor de in Europa gele-gerde VS-troepen het 'USCIN-

4367-87. Het be-
vestigt de aanwezigheid van specia-
le Amerikaanse eenheden op de VS-
°ases Ramstein, Hahn-Hunsruck,
"eidelberg, Frankfurt en Stuttgart.

ten. De oppositie van SPD en Groe-
nen en de regeringspartij FDP heb-
ben om opheldering gevraagd. Vice-
voorzitter Herta Dauber-Gmelin
van de SPD zei dat alle verdragen
op tafel moeten komen en desnoods
dienen te worden veranderd, omdat
West-Duitsland zelf de orde wel kan
handhaven. „We leven hier niet in
een bananenrepubliek".

Hoewel Bonn zegt de inhoud van
het Amerikaanse plan niet te ken-
nen, zegt Vorwarts te beschikken
over de geheime verzendlijst, waar-
uit blijktdat onder meer de ministe-
ries van Defensie van West-Duits-
land, Nederland en België een ex-
emplaar hebben gekregen van het
plan.

De Westduitse regering heeft toege-
k!_Ven _lat de Amerikanen dergelij-
!Je eenheden hebben, maar ontkent
«at deze op Duits grondgebied zijn
§e'e|erd. Verder stelt de regeringoat de soevereiniteitvan de Bonds-republiek niet wordt aangetast.
Kanselier Kohl wil desondanks mete geallieerden over deze zaak pra-

Impulsen
Ook Kohl benadrukte dat de Duits-
Franse samenwerking tegen nie-
mand is gericht, maar dat het verle-
den heeft uitgewezen dat initiatie-
ven van beide landen keer op keer
de Europese eenwording nieuwe
impulsen hebben gegeven. De bila-
terale samenwerking op militair ge-
bied wordt door beiden gezien als
het begin van een Europees veilig-
heidssysteem, niet tégen maar mèt
de VS. Kohl: „De brug over de At-
lantische Oceaan blijft alleen be-
houden als deze aan beide zijden op
stabiele pijlers rust. Wij, Europea-
nen, moeten bereid zijn een groter

deel van de verantwoordelijkheic
op ons te nemen. Mitterrand en it
zijn daarmee begonnen."

Het plein voor het stadhuis vpn
keurig opgeknapt, maar one.
vele overuren was het plaveisel^H
kleine keitjes niet helemaal af. „Wtj
hebben ons rot gewerkt en dat alle
maal voor Kohl," zei een stratenma
ker. Om te voorkomen dat eventu
ccl kwaadwillende demonstraten de
keitjes als munitie zouden gebrui
ken, was alles opgeruimd en warer
de gaten provisorisch gedicht me'
asfalt. De gasten zullen het niet heb
ben gemerkt, want het hele j
stond vol limousines.

Voordat beide staatsmannen dt
zware medaille aan het lint in dt
blauw-gele stadskleuren van Aker
kregen omgehangen, woonden zi.
eerst een dienstbij in de Dom
de stad, waarbij de stoffelijke r<
van Karel de Grote weer terug
den gebracht naar de pas gere.
reerde zijvleugel.

Staatssecretaris De Graafwil uitwassen aanpakken

Bedrijfsleven kan niet
zonder kinderarbeid

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Welke vol-
wassene wil 's ochtends
vroeg om vijf uur uit de ve-
ren om de kranten rond te
brengen voor zon drie gul-
den per uur? En wie brengt
er 's middags foldertjes huis
aan huis voor een dubbeltje
per brievenbus? Zijn er veel
volwassenen die eieren in
dozen doen en de velden in
trekken om bollen te pel-
len? 'Neen', zeggen de bon-
den van ondernemers, voor
dat werk tegen die lage be-
loning zou men niet veel
mensen 'zo gek krijgen. Als
scholieren geen winkelvak-
ken meer zouden vullen en
geen plantjes van hun
potjes zouden ontdoen in de
kassen, zouden er gaten val-
len in de bedrijven.

Het onderzoeksbureau Regiop-
lan presenteerde onlangs een
rapport over kinderarbeid aan
staatsecretaris van Sociale Za-
ken De Graaf, die ook de op-
drachtgever van het onderzoek
was. Uit het rapport blijkt dat
550.000 leerplichtige scholieren-
kinderen van 12 tot en met 17
jaar - illegaal arbeid verrichten.
Dat is ongeveer tweederde deel
van de jongeren in die leeftijd.
Bovendien bleek maar liefst ze-
ventig procent van de 13- en 14-
-jarigen af en toe te werken, ter-
wijl arbeid pas vanaf de leeftijd
van 15 jaar is toegestaan en dan
nog maar in beperkte gevallen.

In de meeste gevallenvan scho-
lierenwerk gaat het om arbeid
verricht bij een boer, oppaswerk
en het bezorgen van kranten of
folders. Verder bleken ook veel
scholieren een baantje in de de-
tailhandel te hebben, of voor
eigen rekening te werken door

middel van klusjes in tuinen en
auto's wassen. Bijna zestig pro-
cent van de baantjes bleek bin-
nen een onderneming, dus bin-
nen formele bedrijven te worden
verricht.

" Kinderarbeid is een wijd verspreid en-voor het bedrijfs-
leven - onmisbaar verschijnsel in Nederland.

Uitwassen
Uit het onderzoek blijken uit-
wassen onder de kinderarbeid
voor te komen. Kinderen die op
te jonge leeftijd werken, te lang
werken of op ongebruikelijke
uren,enkinderen die te zwaar of
zelfs gevaarlijk werk doen. Uit
het onderzoek van het bureau
Regioplan bleek één op de vijf
kinderen met een baantje hier-
door lichamelijke klachten te
hebben. Ook komt het voor dat
kinderen hun school af en toe

verzuimen voor het werk dat ze
hebben.
Die uitwassen wil staatsecretaris
De Graafvan Sociale Zaken gaan
aanpakken. De arbeidsinspec-
teurs dienen hierop strenger te
controleren, vindt hij.

Sinds Van Houten in 1873 met
zrjn bekende 'Kinderwetje'
kwam, is er veel veranderd. Het
Jongerenstatuut opgenomen in
deArbeidswet lijkt thans aan bij-
stelling toe te zijn. Het gaat dan
vooral om versoepeling van de
regels. Dat jongerenvanaf 15 jaar
lichte werkzaamheden verrich-
ten als het rondbrengen van
kranten, op vrijdagmiddagen za-
terdag achter de kassa van een
supermarkt zitten, een paar uur
per week wat produktiewerk in
een fabriek doen of helpen op

een boerderij of tuindersbedrij
lijkt al lang maatschappelijk al
gemeen aanvaard, zo stellen d<
onderzoekers in hun rapport.

Een woordvoerder van het mi
nisterie van Sociale Zaken bena
drukt echter dat naast het ver
soepelen van de regels omtren
licht werk, de controle op he
zware en soms gevaarlrjke werl
dient te worden verscherpt. He
komt volgens hem voor dat kin
deren in de industrie met gevaar
lijke stoffen en zware, trillendi
machines moeten werken, of da
zij werken in zeer luidruchtige o
slecht geventileerde ruimten.

Druk
Plaatsvervangend secretaris B.
Vonk van hetKNOV, de grootste
ondernemersorganisatie in het
midden- en kleinbedrijf, zegt
niet de indruk te hebben dat er
kinderen onder druk arbeid ver-
richten in ondernemingen. Wan-
neer de slechte arbeidsomstan-
digheden die in het rapport wor-
den genoemd werkelijk voorko-
men, vindt hij dat 'natuurlijk
fout', en niet alleen voor de jeug-
dige arbeiders. Ook geeft hij toe
wel te weten van 'af en toe, hier
en daar' maar 'beslist niet struc-
tureel.
Wanneer er een strengere contro-
le op de uitwassen in de kinder-
arbeid zou worden uitgeoefend
vindt Vonk diteen goede zaak.
Zou het buiten de schoolvakan-
ties werken echter helemaal ver-
boden worden, dan voorziet
Vonk wel 'aanpassingsproble-
men. „Het gaat om simpele
werkzaamheden die niet hoog
beloond kunnen worden, maar
zeker wel gedaan moeten wor-
den. Het zou absoluut niet lonen
om daarvoorvolwassenen in vol-
le dienst aan te nemen, als ze
daar überhaubtal voor te vinden
zijn. Er zouden dan zeker gaten
vallen; want wie bezorgt er dan
de krant?"

'Culturele samenwerking
in Europa versterken'

Kohl en Mitterrand eensgezind tijdens prijsuitreiking:

Vervolg van pag. 1
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(ADVERTENTIE)

"Ik heb mijn spaargeld vastgezet,
omdat ik een

hoge vaste rente wil."

efficiënt georganiseerd
betalingsverkeer. U geeft
uw bank gewoon opdracht

Hft een bedrag over te makenMMH^_________"r ~____■ üf _________
t.I _^p| M naar uw Deposito-spaarre-

kening bij CDK-Bank. Meer
lt_ _f __k Jm hoeft u niet te doen. Na de

« f__ Afl afgesproken afloopdatum
fe%^ -üÜ^ gaat opnemen al even ge-

I __f JW_g^*^___ makkelijk: CDK-Bank stort
het bedrag op uw verzoek
direkt op uw bankrekening.

' ' BON OPSTUREN... Vul de
??7\T bon in en stuur'm op.U ont-

-1 Vatuurlijk ben ik als maand- of bij jaarrente per vangt dan vrijblijvend een
iedere verstandige spaarder periode gelijk. Het is maar folder met allebijzonderhe-
op hoge rente uit.Die krijg ik wat u hetprettigst vindt: een denover de Deposito-spaar-
van CDK-Bank. Maar min- mooi maandelijks extraatje rekeningen van CDK-Bank.
stens zo belangrijk is, datje op uw salaris, pensioen of Doe de bon vandaag nog op
dekeus hebtom dierenteper lijfrente, of een flink jaar- de bus, des te eerder profi-
jaarofper maand te ontvan- bedrag. Overigens is het teert u van de hoge rente. U
gen. Ik heb gekozen voor hele spaarsaldo in bepaal- kunt ook informatie verkrij-
maandelijkse uitbetaling. de gevallen (trouwen, huis gen bij een Grenswisselkan-
Bovenop mijn salaris. Gega- kopen, overlijden) direct toor of een agent van CDK-
randeerd vast." beschikbaar, zonder opna- Bank... OF OPBELLEN:

mekosten.
MAANDELIJKS HOAC £QA fTQOEXTRAATJE OF FLINK f CO/ JU7UUU_-
JAARBEDRAG. Een Depo- || | /Hsito-spaarrekeningbijCDK- \J9XJ l\J
Bank houdt in, dat uuw d-- de 't 7 ' ,-ij - .■- «■% -spaargeld voor langere tijd J I.___*__>-"*%o ]___■
vastzet. Daartegenover CDK-Bank kan zon hoge Bankbedrijf van
staateen van dehoogsteren- rente geven dankzij haar De Grenswisselkantoren N.V.
tepercentages van het land.
Plus de mogelijkheid om ■■■^■ aaaaaiai a'oaa 'aaaa
naar uw keuze óf elke |T"^r_r_ Stuur miJ vr'jblijvend informa- §*■__■■ ■..,,, "?■" .
maand óf één keer per jaar LIUII tic over de Deposito-spaarreke- MMpjMjMj
rente te ontvangen. Bij de ■ ningen van CDK-Bank. i|
maandrente kunt u kiezen I Naam/voorl.: m/v 1 . % |
v00r2,50f7jaarvast.Bijde | Adres: ■ VL I
jaarrente is dat 1 tot 7 jaar. ■ D . ~< .T.L „ . . J. .. | Postcode: Tel.: l!_PSVv£%> - IDe eltectieve rente is bn — P**^ O'Sgs*^ "J | Plaats:

| S.v.p. uitknippen en in een open envelop zon- .*& Informatie
■ der postzegel opsturen naar: CDK-Bank, Ant- * CDKB.„_;. woordnummer 3121. 1000 PA Amsterdam. !""_. "i £~£_Öri_V >' 'L.

_ ________________________________________________
J
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Van deHema mag u dezewinter
lekkeronder dewolblijven.

I UARTENJAGERS HARTENJAGERS
Sim-, *\lö É iVfKj6_fs-V/i M U//V|
Hemax. Fosfaatvrij totaalwasmiddel. 1 v<__/\ \ uZ-La-l O7R
Pakó2kg. Ü 1 V^-A_^JLWir I <1U■ ■—J-i—3 _J__^^i

I__Fh B Heren winterondergoed. 100% katoen.
Mt 5-8. Borstrok _Ls^s-_3.75

mm Tj |T7___! Lange pantalon JJS7S-14.75<a__ria vanaf IK/Q
PVC regenlaars, gevoerd. V_tfi_r7_
Mt3l-39 _&?_ 15.75 mÊffl
Mt4045 19-?5-16.75 ■ OMM
w**^ _u_*Di jÉ j«L pjC OA7RBoek van de maand november: j| |fe>«__ |p:~i|? r\ J^^"Dokter Glas". Een literairmeesterwerk -M W%m&, e__j*? 24^5"f__l\_/_

JÉË H___ Flanellen nachthemd. 100% katoen.
fgöj|_3 M jms Mt 38/40-50/52. In rosé, lila en mint

-■ fiSf q?r
Leren portefeuille, billfold en geldmapje I lp «T A46'^_ri
Met eend embleem. Servicedoos met 12 gloeilampen, mat

£3» *| HF 25-100Watt

r^A\ ir_7c <d__ Bto_M ■nrmiïi /Il vanaf lxioy>) lij 10 >Wk SM: 15^3-l£i.
'«P**^ lü-fS" Kv/i %L Zware kwaliteit weefstoffen. In diverse
Naadloze behavan elastischkatoen. IfPv- ■ kleuren en dessins. 120cm breed.
Niet voorgevormd. In wit en £ > __==__&-___
ivoor. Mt7s-85A/B/C/D. BPf _P FiT? 1 A TC/<_Sn iH u_H__lfe_/ vanaf l/l /n

'V|P_____, ."* _RË*S____£__Ï i"7 emp* I
ifjDT^V P^^ ~IW Effen flanellen lakens en hoeslakens.tüJ^Ky WÊMmÊr 1 persoons vanaf )JJ% 14.75
IjÊMyA/ _.«*_

2 persoons vanaf _>L?_- 18.75
Jf^*^" vanaf O/R ME Extra breed _Z?5-29.75tes) il m- '^ ___________ Pak met 2 slopen __3^_- 10.75
Dames winterondergoed. 50% wol/ JÉ IÊÊÊÊÊÊLm^ nmüWÊÊÊÊSÊÊk\ mtflMïi ÜÜi*- __B_____k — ■-_ m-"50% acryl. Mt40-50. M ÊÊÊÈÉ W WÊÊm^^ÊmMtèmmh * __ffl_P A U/h
Long slip Jo^s- 9.75 -^P^^ [_____ _6-2& \J»Hemd iWSISJS ■ K Jumperwol. 100% scheerwol. 100 gram.Spencer JA7S-17.75 80l over? Geld terug!■ _£_] !'—"' 1 r»"7C, /l n F*g .r«H vanaf I U/Ovanaf £LX■■ IP^**"WJp k „ Sb*3** XOiJ305-"^^" Witte lakensen hoeslakens. 100% katoen. §
Rolgordijnea Uni, verduisterend en ___H_^^^^^ Strijkvrij. g
isolerend. In wit, grijs, bage en geel. -AA.. 1 persoons vanaf Jj3r?5 15.75 §
90cm 60-45.-120 cm 23^60.- wfJM^V^t^rWW Extra lang 22^5-19.75 I150cm 90-75.- 180 cm Jj3s- 111III lt]I[" [t\ ll [C_Cl 2 persoons vanaf23^2o.7s I
forZ 10 cm, alleen op bestelling, _MÉrß__^T?P?f__É_É____C Extra breed vanaf 33^5-30.75L29:M05" I[ï] _P_VfirVflT/"!"1 II[E^3 Pak met 2 slopen IL?* 9.75 |

We hebben de laatste mode in UMJKk_______________L__i_fi_A________l huis om warm de winter door te Ikomen: sjaal 15.75 nü 13.75, muts of rolcol 12.75 nü 10.75, alledrie van echte lamswol. En handschoenen: fangora voor dames of shetland voor heren 9.75 nü 7.75. Tot slot acryl kinderwantjes 5.75 nü 4.75,
gladde damesmaillots 14.75 nü 12.75 en kubus panties 20 en 30 denier vanaf 2.25 nü 3 stuks 1- l_______ing.

__
pm^m ,-■ |HL.Mn

■ . Echt Waar Voor Je Geld I

Randstad
heeft volop *S&y
werk JB£' T)
Produktiemedewerkers
U bent 18 jaar of ouder en beschikt over eigen vervoer,
bovendien bent u telefonisch te bereiken. U gaat werken bij
een produktiebedrijf in Kerkrade. U bent van maandag t/m
vrijdag direct oproepbaar om in een 3-ploegensysteem te
gaan werken.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00.

Hulp-hovenier
Voor een bedrijf in de omgeving van Vaals. U bent handig en
gemotiveerd en houdt ervan om in de buitenlucht werkzaam
te zijn. De opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00.

Textielcontroleuse
U kunt gaan werken bij een textielbewerkingsbedrijf in
Kerkrade. U werkt op de afdeling controle waar u stoffen op
eventuelefouten moet controleren. U heeft goede ogen en
geen last van rugklachten. De werkzaamheden vinden plaats
in dagdienst
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 1500.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

->r randstad uitzendbureau

§Sg|. Provincie B_reau_ib,ioth..k
I :mU„m Postbuss7oo

[3l jr_J L-lITIUUry 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

madedeling GedeputeerdeStaten van Limburg
m 156/43-88 maken bekend, dat zij voornemens zijn aan

het Samenwerkingsverband Vuilverwijde-
ring ZuidelijkZuid-Limburg onder een aantal
voorschriften een vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet te verlenenvoor een inrich-
ting ter verwerking van afvalstoffen op ter-
reinen te Berg en Terblijt (gemeente Valken-
burg a/d Geul). Het ontwerpvan deze be-
schikking, alsmede de aanvraag en andere
terzake zijnde stukken liggen ter inzagevan
3 nowember 1988 tot 17 november 1988 en
wel: -ter Provinciale Griffiete Maastricht
(Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het
gemeentehuisvan Valkenburg a/d Geul, tij-
dens dewerkuren en bovendien dinsdags
van 17.00 tot 20.00 uur, bij de Afdeling Alge-
mene Zaken, alsmede tijdens dewerkuren
na laatstgenoemde datum op deze plaatsen
tot het eindevan de termijn, waarbinnen be-
roep tegen de beschikking op de aanvraag
kan worden ingesteld. De aanvrager, alsme-
de degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht naar aanleidingvan de aanvraag en
een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede-
lijkerwijsniet in staat is geweest,kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengentegen het
ontwerp van de beschikking. Degene, die
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Een bezwaarschrift moet worden in-
gediend bij Gedeputeerde Staten, postbus
5700, 6202 MAMaastricht. Alleen degenen,
diebezwaren hebben ingebracht op dewijze
als bovenomschreven en een ieder die aan-
toont daartoe redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest, zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.
Maastricht, 2 november 1988.

ES_________________________________ M^^M*'^

i ' ■ ■■■■—___■___■____________^^^_^^^_^__«_____________,^_______ B
____________

-^^

/IDEO te k., 1 ir. oud. Te-
'ens antieke slpk. Tel. 045-

-! 161225.
Jrote keuze massief eiken,: tlassieke en moderne

i bankstellen, vanaf ’ 195,-;
tethoeken, vanaf ’ 125,—--; Jartij wandmeubels, vanaf1 75,-; clubfauteuil, vanaf
"45,-. Maar vergis u niet,
vii hebben (op duizendenn* het moderne topclass-

! ïieubel, de allermooiste
tlassieke meubels. En!
ichitterend kunstmeubels
uit het Verre Oosten), een
ïiooie collectie antiek entijken kost niets. U wordt
;r alleen maar wijzer door.
D.K.-HALLEN, ' Agnes
?rinthagenstraat 22-24, Ge-
_en-Centrum (vlabij Alb.Serjn). Het allermooiste
spotgoedkoop en! inruilen
»ude spullen ten allen tijde
Tioge_jk.

1Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

OPGELET! 2e hands bank- KLEURENTELEVISIES
stellen (eiken-leer), slaapka- Philips, Blaupunkt, ITT
mers, eethoeken barok, vanaf ’ 95,-. Radio/tv FrankAmerik. keuken enz. Kou- 8.V., Bokstr. 33, Heeriervenderstr. 208 Hoensbroek. heide. Tel. 045-213432.

Audio-video van Uden
De nieuwe modellen 1989 zijn binnen tegen zeer con
currerende prijzen. Hi-fi stereo; CD video apparaten
kleuren tv's, eigenlijk te veel om op te noemen. Kom kij
ken bij van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek. 045
212655. Dealer van: Philips, Akai, Blaupunkt, I.T.T.
Saba, Panasonic enz, enz.

Heerlijk Hema
Voordeel mmmm

HEMAI Aanbiedingen geld,.t/m 5 november 1988.HBB2401/UECi"lt WSdï VOOrJfi Gold

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren vanhet Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
_

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47, Te k. IJSKAST 100,-; gas-forn. 100,-; wasaut. 200,-;
- Tel. 045-72,595. '
" Fa. Quaedackers biedt aan,

alleen voor handel, dames-
en heren lederen JACKS
v.a. ’ 75,- excl. (p.2) tel. 045--462000.

Wie exclusieve dames- enBRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.
Te k. licht eiken BANK-STEL 3-1-1, pr. ’300,-; Tel.
045-270090.

Nieuw in Heerlen -
Uniek voor Limburg!

Onze geheel vernieuwde: exclusieve
Design-Keukenstudio

in het Glaspaleis aan het Kerkplein te Heerlen is weer
geopend.

Hier vindt u thans een eigentijdse presentatie van de
nieuwste modellen merkkeukens; echte keukendromen

in design-kunststof, slijplak en hoogglans.
Dit mag u beslist niet missen, als u van plan bent een

nieuwe keuken aan te schaffen!
„Niet de eerste de beste"

Vossen-Keukens Heerlen
Glaspaleis Kerkplein. Tel. 045-717555

Eikenderweg 77 Heerlen.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

Aanbiedingen
Limburgs best gesorteerde hobbymachinehandel, o.a.

Robland, Toolmax, Elektra-Beckum,
Scheppach, Emco, Elu.

2-PK elektromotoren ’ 198,-
Naebers

Ganzeweide 181, Heerlen

2-drs. KOELKAST Idisit

’ 150,-; 2-drs. Zanussi koel-
kast ’ 185,-; Tel. 271036.
PIANO'S te koop, nieuwe
en gebruikte Somers en Zn,
Akerstr. 82, Heerlen, 045-
-713751.
Weg. verhuizing zwaar eik.
BANKSTEL als nw. ’ 875,-;
zwaar eik salontafel ’ 325,-;
zwaar eik. eethoek ’625,-;eik. tv/videokast ’ 575,-; eik.
wandmeubel ’725,-, tel.
045-323830.
Prima Boskoop APPELS
’0 50 per kilo. Thull 18CSchinnen.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Antiek eikenBUFFET zeer
mooi, geslepen glas, vr.pr.
’1150,-; antiek eiken thee-
kastje, vr.pr. ’375,-; antie-
ke blankeiken eethoek,
vr.pr. ’ 875,-. 045-724273.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratisstalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2gratis leveren Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-len).
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Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Praatprogramma.
10-45-1 1.00 Fruitmand. Programma

met geestelijke liederen. Presentatie:Heleen van Dijk.
'3.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.
15.00 Het hart op de tong. Interviews

met mensen op straat.15.30 Anders is ook gewoon.
Straatjongens in Seoul'. Portret vaneen tienjarige wees, die voor zichzelf
moet zorgen.

15.55 Ronduit muziek. Hoogtepunten
uit diverse Ronduit-programma's van
de afgelopen jaren.

"6.10 De natuur van Noord-Ameri-
«" Natuurdocumentaire serie. Afl.:De klapmuts.

16.35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:De uilenfamilie. Bij de uilenfamilie
gaat het er minder rustig aan toe danLassie gedacht had."7.00 Dr kan nog meer bij. Kinder-programma.

17.30 Journaal.
MIMI i..

17.46-18.00 Tijdsein Buitenland. Ac-
tualiteitenrubriek.

18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Afl.: Jody en Joep zoeken
de zon op.

19.00 Journaal.
19.17 Ronduit Radar. Jongerenpro-

gramma. Thema: Idealen en actie-
voeren.

19.45 Bunkeren. Interviews met be-
kende Nederlanders.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl. Een krappe kaptijd. De Camp-
bells dreigen van hun land gezet te
worden omdat ze de bomen niet voor
de ontginning gekapt hebben.

20.20 Galaconcert. Muziekprogram-
ma m.m.v. het Metropole Orkest 0.1.v.
Harrie van Hoof en diverse solisten.

21.25 Dockyard V. Portret van één
van de laatste stoomsleepboten.

22.05 Zoals Mozes. Serie over het le-
ven van Mozes. Afl. 3: In het atelier
van de stilte.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10 Bedreigd leven. Discussiepro-

gramma over abortus 0.1.v. Andries
Knevel.

23.45-23.50 Tenslotte. Slotwoord.

" Warren Clarke als Edgar Garrett in 'Een Rus in de tuin.(Nederland 3 - 20.29 uur)

Duitsland 1
09-45 ARD-Ratgeber: Das internatio-nale TV-Kochbuch. Vandaag: Denongkongse keuken.10.00 Heute.1f? 3. Beru,swahl heute. Vandaag:

elektrotechnische beroepen in de in-dustrie. Herh.10.30 (TT) Tante Blandine. Fransespeelfilm uit 1982 van Guy Jorre metHenee Faure, André Fallon, Geneviè-veßrunete.a. Herh.
11-55 Suchthilfe '88: wer, wo, wie?Herh,
12.10 Kontraste.12.55 Persoverzicht.i„_°T13-15 Tagesschau.
ie __ *" Teletekst-overzicht.i£n_ Ta9esschau.'3.05 Sinha Monca - Die Tochter"es Sklavenhalters. Braziliaanseserie naar de roman van Maria De-zonne Pacheco Fernandes met Luce-"a Santos, Rubens de Falco, Marcos

e.a.15.30 Schone Aussichten. Tweedeli-ge serie waarin kinderen die tijdans
""O M zonder vader zijn opgegroeidover hun ervaringen vertellen. Afl.2,"l: Mem Vater - fremder Vater.ib.oo Die Trickfilmschau."_;l5 Moskito - nichts sticht besser.

17 J£ollerenmagazine uit Berlijn.
'"00 Paps und Zebulon. Kinderpro-gramma.

17 II Ta9esschau-
m' .f asv- Amusementsprogramma.ir'^a Ta9ess-hau.ih_°» Hier und neute. Actualiteiten.
'Ö.52 Zirkus Humberto. Serie. Afl.:
Iglo nimmt Abschied-
'».sB Programma-overzicht.

r-

20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Der Boss aus dem Westen.

Tv-film van Vivian Naefe met Alexan-
der Radszun, Barbara Auer, Stefan
Reek e.a. Harry, een belangrijk za-
kenman reist naar Oost-Berlijn voor
besprekingen. Daar ontmoet hij Jes-
sica, een studente, die wegens haar
politieke opstelling van de universiteit
is verwijderd. Zij werkt nu als kraan-
drijfster in de bouw. Wat voor Harry
een spannend buitenechtelijk avon-
tuurtje is, wordt minder vrijblijvend
dan hij verwachtte.

21.50 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Shaft: Tödliches Glücksspiel.

Misdaadfilm van Harry Harris met Ri-
chard Roundtree, Ed Barth, Howard
Duff e.a. Een jongeman wordt ervan
beschuldigd met een gestolen auto
een dodelijk ongeluk te hebben ver-
oorzaakt en te zijn doorgereden. Hij
ontkent, ondanks zijn vingerafdruk-
ken aan het stuur. Op verzoek van
zijn vader probeert Shaft zijn on-
schuld aan te tonen.

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:00r kanalen zie schema exploitant

B = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

?0 = tweetalig bij stereo-app.'T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
15.00 Zonen en dochters. Australi-sche serie met Pat McDonald, Torn .nichards, Rowena Wallace e.a. Herh.
*-f5Bouwen om te wonen. Afl.l: Inof buiten stad of dorp. Herh.

Ifin ÜUke Box-o-OO Superoma. Britse jeugdserievan Tony Kysh, Anthony Simmons,
Mil en Roger Chevely naar deweken van Forrest Wilson. Afl.: Su-Peroma en de oogverblindende

schoonheidsheidswedstrijd. Met: Gu-°run Ure, lam Cuthbertson, MollyEnglishe.a.
6-25 Foofur. Amerikaanse tekenfilm-serie gebaseerd op figuren gecreëerdooor Phil Mendez.
Ki50"17-30 Nachtzeilers. Zesdelige

jeugdserie met Vera Holte,
Jordal, Per Oscorsson e.a.*JU: Het meisje uit de zee.

i«n Nieuws via teletekst.
in n Tik Tak- Animatieserie. Herh.
'°-05 Pions. Afl.: Plons en de radio.Herh.
8-10 Merlina. Detective-reeks voor

Afl.: Operatie Het kwade009; Met: Paul Ricour, Lea Couzin,
18'*;ke Bouve e.a. Herh."«5 Kilimanjaro. Nieuwsmagazine"oor kinderen. Presentatie: Manuelavan Werde.JJ*» Juke Box.

"15 Op weg naar school. Program-na over een Unicef-project in een
K'ein dorpje op Mali. Hier wonen sinds

illlliiinii....

1950 Tolaregs, mensen die gewoon
waren met hun hebben en houden
rond te trekken. Nu kunnen hun kin-
deren naar school. Maar die school
brengt nieuwe dingen bij en de oude
tradities worden verlaten.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunstzaken. Aansl.: Paarden-

koersen.
20.15 1.Q.. Quiz. Vandaag spelen Jos

Schoofs en Guido van Steen tegen
Guy Reynaerts en Patrick Cusse.
Presentatie: Herman Van Molle.

20.45 Boekenbeursnieuws.
20.50 Huizen kijken. Tiendelige infor-

matieve serie over bouwen, verbou-

wen en wonen. Afl. 9: Presentatie:
Paul de Bolle.

21.35 Moviola. Filmmagazine met
o.a. 50 jaarFilmmuseum. Aansl.: Uit-
slagen Nationale Loterij.

22.25 Nieuws.
22.40 Zomerrock. Vandaag: North

Sea Jazz Festival met Curtis May-
field, Kenny G., Chuck Brown en Ja-
mes Brown. Presentatie: Bart Pee-
ters.

23.20-23.25 Coda. KLeine alchemie
van Erik van Ruysbeeck.

# James Brown
(België/TV 1 - 22.40 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
15.30 (S) Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.:
Warum die Blatterkönigin böse wur-
de.

16.25 Bettkanten-Geschichten:
Mem Freund Arno. Herh.

16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern.
Regionaal overzicht.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-
tualiteiten en amusement.

17.40 Der Landarzt. Serie met Chris-
tian Quadflieg, Antje Weisgerber, Ka-
tharina Lehmann e.a. Afl.: Der Krau-
terdoktor. (om 18.15 uur onderbroken
voor Lottotrekking A.)

18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Hitparade im ZDF. Muziek-

programma gepresenteerd door Vik-
tor Worms.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland. Met o.a.
een documentaire over de Joodse
gemeenschap Adass Jisroel in Ber-
lijn.

21.00 Der Denver-Clan. Amerikaanse
serie. Afl.: Colorado Roulette.

21.45 Heute-joumal.
22.-:0 Kontext: '...mehrere Kilometer

Stau vor Nesselwang'. Traver urn

zerstörte Schöpfung, van Roman
Barner.

22.40 Die Jagd nach dem Leben.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Jack Hofsiss met Juli Clayburgh, Ni-
col Williamson, Geraldine Page e.a.
Barbara is een succesvolle tv-repor-
ter. Ze werkt aan een documentaire
over de schrijver Jean Martin, dieaan
kanker leidt. Maar Barbara kan zelf
haar jachtige leven alleen aan met
kalmerende middelen en staat op het
punt van afknappen.

00.20-00.25 Heute.

" Richard Roundtree in 'Shaft: Tödliches Glücksspiel'.
(Duitsland 1 - 23.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

De onverhoedse ontvoering.
16.10 8.0.0.5.! Kinderprogramma

gepresenteerd door Bart de Graaff.
16.35 Crossbow. Serie. Afl.: Bloed-

broeders.
17.00 Family Ties. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Jong geleerd, oud gedaan.
Mallory werkt samen met de 66-jarige
Margaret aan een sociologie-project.
Dit gaat bepaald niet van een leien
dakje en Mallory veroorzaakt bijna
het vertrek van mevrouw Hollings. Ze
ontdekt dat ze nog een heleboel kan
leren over eerlijkheid, gevoeligheid
en oudere mensen.

17.20 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Hartslag uit de ruimte.

17.45 Call to Glory. Serie. Afl.: Zwarte
vogel. Luchtmachtpiloot Buzz is nogal
verbitterd over zijn carrière. Om
wraak te nemen besluit hij zeer gehei-
me informatie door te spelen naar een
vaktijdschrift.

18.30 "" Mijn eerste keer. Program-
ma waarin ervaringen en emoties van
kinderen die lets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag: De
eerste schooldag.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Over
vriendschap gesproken.

19.00 "" Countdown. Popprogram-
ma gepresenteerd door Wessel van
Diepen.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Married with Children. Come-

dyserie. Afl.: Heb jij de laatste tijd nog
in een Ford gereden? Steve en Al ko-
pen een oude Ford om deze helemaal
te restaureren. Als zij een heleboel
tijd en geld erin hebben gestopt, blijkt
het voor niets te zijn geweest.

21.05 "" Piet Veerman: Harmony.
Muzikale special opgenomen op Cor-
sica.

21.35 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.20 Surf en Strand Sportgala. Re-

gistratie van verscnillende sporteve-
nementen die van 14 t/m 22 oktober
zijn gehouden op het Zandvoortse
strand.

23.05 The Hitchhiker. Amerikaanse
serie.Afl.: Devloek. Een yuppie wordt
vervloekt door een oude vrouw wan-
neer hij, als gevolg van een verkeerde
investering, zich aan zijn verantwoor-
delijkheden probeert te onttrekken.

23.35-23.40 Journaal.

" Carl Huybrechts presenteert 'TV-3'. (Nederland 3 -19.25 \uur) :

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m(540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne zorgt voor narigheid tussen Jim en
Beryl. Stephen israzend omdat Caro-
line tracht Jenny bij hem weg te hou-
den.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10-23.30 ECC-tennistoernooi.

Rechtstreekse reportage vanuit het
Sportpaleis in Antwerpen.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances. Kinder-

porgramma met: De Smurfen; Le petit isoldat de plomb. Sprookje van Ander- i
sen; Alice in Wonderland. 17.15 Nouba i
nouba. Tekenfilms. Herh. 18.30 Jamais:deux sans toi. Gevarieerd informatief:
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce =soir. Regionaal programma. 19.30 =Journaal. 20.00 Strip-tease. Reporta-:
ges. 21.05 Maria Vandamme. Serie:
met Corinne Dada, Marie Dubois, Jac- \
ques Penot e.a. 22.00 Coup de film.:
Filmmagazine. 22.20 Cargo de nuit.=Gevarieerd programma. 23.10 Laatste =nieuws. 23.40-23.50 Informations.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-11.10 Anders tv-kijken. Les 1

t/m 6.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.

18.00 Mooi visje - lekker stuk. Deel i
1. Twintig jaar geleden ontvluchtten \
jonge Joegoslavische vrouwen de ■strenge normen van hun geboorte- !
streek en kwamen in de visverwer- I
kende industrie in Katwijk aan Zee te- i
recht. =18.30 AIDS: medisch en sociaal.Les !
2. :

19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief [
jeugdprogramma.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. :
20.00 Journaal. Ê
20.29 Een Rus in de tuin. Tv-film van \Gavin Millar metWarren Clarke, Jane[

Wood, Alan Macnaughtan e.a. Boerl
Edgar Garrett ziet in de vroege och- j
tend een Russische soldaat lopen, j
Het blijkt echter iets anders te zijn, dat|
eerst zijn vee maar later ook zijn ge- =zin bedreigt. :

21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

_
taire rubriek.

22.55-23.00 Nieuws voor doven en

_
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (14).
08.50-11.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 7.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi-

ne. Thema's: 1. Fischfarmen bedroht.
2. Ausverkauf bei exotischen Pflan-
zen. 3. Der Bauer alsKulturtrager.

20.45 Schauplatz NRW.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek - Wenn alle Farben

fliessen: Aquarellmalen.
22.30 ■ Weisse Schatten. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1928 van W.S.
van Dyke met Monte Blue, Raquel
Torres, Robert Anderson e.a. Lloyd
heeft zich op de Marquesas-eilanden
opgeworpen als verdediger van de

autochtone bewoners en tegen de in- =halige handelaar Sebastian. Om aan =parels te komen gaat Sebastian niets i
te ver. Hij stuurt Lloyd zelfs op een =boot met leprozen de zee op. Lloyd =overleeft dit echter en komt op een |
ander eiland terecht, waar hij verliefd =wordt op de dochter van het stam- =hoofd. Maar de slechte Sebastian |
heeft Lloyd weten te vinden...

23.52-23.57 Laatste nieuws.

_

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes. Filo-1
sofisch magazine. 19.30 Journaal. I
20.00-23.30 Challenge: Tenniskam- j
pioenschappen van de Europese ge-j
meenschap te Antwerpen.

TVS 1
16.10 Gorri Le Diable. 16.30 Bonjour,!
bon appétit. 17.00 Récréation. 17.30 =Des chiffres et des lettres. 18.00 Les =Cinq dernières Minutes. 19.30 Papier =Glacé. 20.00 Viva. 20.50 Carabine FM.!
21.25 Jazz. 22.00 Journal télévisé. =22.35 l'Affaire Kirschke. 23.00 Conti- =nents francophones. 23-30-00.00 Pa-!
pier Glacé.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastyk. Les 18.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. =

Les 7. 1
09.00-10.40 Schooltelevisie. |
15.45 Transparent. Politiek magazi- 1

ne. Herh. |
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les 1

7- =
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. |

Les 7. Herh. |
18.00 Sesamstraat.
18.30 Schwarzes Theater. Herh.
18.31 Überraschende Tage: Ferien =

auf der grünen Insel. Serie. Afl.: Ein =
unglaubiche Geschichte. Herh. |

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Regionalprogramme.
19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Miss Marple. E

Engelse misdaadserie naar de ro- =
mans van Agatha Christie. Afl.: Ber- f
trams Hotel. Met: Joan Hickson, Ca-1roline Blakiston, Helena Michell e.a. |
Miss Marple is voor een korte vakan-1
tic in Bertram's hotel getrokken. Haar |
rust wordt echter al gauw verstoord, |
wanneer de geestelijke Pennyfather |
bewusteloos in zijn kamer wordt aan-1
getroffen. f

21.00 Südwest aktuell - Neues um|
Neun. |

21.15 Leben im Rwanda: Die Gem-=
einde Cyeru. Reportage over het da- =
gelijks leven van de burgemeester in §
Rwanda om de agrarische aanplan-1
tingsmethoden te verbeteren.

22.15 Mama, ich lebe. Oostduitse =
speeelfilm uit 1976 van Korwad Wolf =
met Peter Prager, Uwe Zerbe, Eber-1
hard Kirchberg e.a. In het jaar 1944 =
besluiten vier Duitse krijgsgevange- fnen voor Rusland te gaan vechten. Zij |
worden nu in omgekeerde richting Ë
naar het front gestuurd, en staan te- fgenover hun eigen mensen.

23.55-00.00 Nachrichten.

Radio 1

radio
(leder heel uurnieuws.) 7.03VARA
Radio I Woensdageditie. 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.08
TROS Aktua. 13.25 Journalistenfo-
rum. 14.05 Binnenl. Zaken. 14.30
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.05 Tijdsein.
18.45Waar waren we ook al weer?
Vervolgverh. 18.58 EO-Metterdaad
Hulpverlening. 19.02 Hobbyscoop.
19.30 Akkoord. 20.02Langs de lijn.
22.02 Podium van de Nederl. Lich-
te Muziek. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
mance. 2.02 Claire-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij-
gaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 2
(leder heel uur nieuws.) 7.03 Ook
Goeiemorgen. 9.03 Muziek terwijl u
werkt. 11.03 Tineke. 12.03 Will wil
wel. 14.03 Terug in de tijd. 15.03
Nederland Muziekland. 17.03 Hier
en nu. 18.03De wereld zingt Gods
lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00-
-07.00 Zie Radio1.

Radio 3
(leder heel uur nieuws.) 7.03 Rond-
uit Music-time. 9.03 Muziek motief.
10.03 Expresse 11.03 Country
trail. 12.03Praise. 13.03Toga Par-
ty. 14.03 Nozems-a-gogo. 16.00
Janssen en Jansen. 17.03Ronflon-
flon met Jacques Plafond. 18.03
Driespoor. 19.02 De Wereldont-
vanger. 21.02 Euro-Rockfestival.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00

Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal progr. 10.00
Orkestpalet. NDR Symfonie Orkest
0.1.v. Günther Wan. 11.10 Andras
Schiff, piano. 11.35 C.Ph.E. Bach
herdacht (9). 12.30 Promenade:
Muziek uit Zarzuela's (4). 13.00
Nws. 13.02 Lunchconcert. 14.00
Songs of praise. 14.30 Solisten1988: Henk van Dijk, piano. 15.00
In dekaart gespeeld. 17.00Jacco's
keus, operette- en musical. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa, CD's rond een
thema. 20.00 Nws. 20.02 Jonge
mensen op het concertpodium.
22.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Ouder worden.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12 00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROSSchlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3.
17.45 Postbus 51. 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kindertorum. 18.20
Uitz. van de VVD. 18.30 Tempo
Doeloe. 19.00 Progr. voor buitenl.

werknemers. 20.30 Kerkdienst.
21.13 Wilde ganzen. 21.15 Ni hao!
21.45 Marketing. 22.15 Ca va?
22.45 You're welcome. 23.15-
-23.45 Geld- en effectenhandel.

televisie en radio

satelliet

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12-10.00 Die Sprinfield Story.
12.30 Hulk. Serie. Atl.: Schizophrenie.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Chef. Serie. Afl.: Ein

Schuss von Eve. Herh.
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mosh - Special. Muziekpro-

gramma. Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Mill ionen-Dollar-

Mann. Serie. Afl.: Der unsichtbare
Spion. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story.
16.45 Heute bei uns mit Susanne

Kronzucker.
16.50 RTL Aktuell.
16.55 Match.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Serie. Afl.: Melbournes

Enthüllungen. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Serie.

Afl.: Die Seuche. (om 19.25 uur on-
derbroken voor reclame)

20.00 Weerbericht.
20.10 L.A. Law. Serie. Afl.: Der Herr

der Slums, (om 20.25 uur onderbro-
ken voor reclame)

21.05 Liebesgrüsse aus Meran. Duit-
se speelfilm uit 1964 van Dietrich
Haugk met Heidelinde Weis, Karl Mi-
chael Vogler, georg Thomalla e.a.
(om 21.45 uur onderbroken voor re-
clame)

22.55 RTL aktuell.
23.15-00.00 Rock T.L. Muziekmaga-

zine gepresenteerd door Alan Bangs.

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen
(6.00-6 30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.VA.-ber.)-8.00 Nws. 8.12 FirmaPlatenboer & Zonen. 10.00 Nws.10.03 Het schurend scharnierde.10.08Het eerste bedrijf. 11.55 Me-diatips. 12.00Limburg 1988 13 00Nws 13 10 Made in Germany
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckfoon. 19.00 Nws.19.10 Dansvergunning. 22 00 Nvte22.05 Jazz Kaflee 23 30-2 00Twee tot twee. (0 00 Nws )

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Tierarzt.
09.35 Jackie und Jill - Die Barenkinder
vom Berg Tarak. Afl.: Das tragische
Ende. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital. Afl.: Arme im Zwiespalt.

10.50Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Die Sennerin von St. Kath-
rein. Oostenrijkse film uit 1955 van H.B.
Fredersdorf met Anita Gutwell, Rudolf
Lenz e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Dr. Dolittle. \
Afl.: Dr. Dolittle und derkranke Elefant.
14.30 Die Baren sind los. Afl.: Eifer-
sucht. 14.55 Der Goldene Schuss. j
15.05 General Hospital. Afl.: Riek als
Tierarzt. 15.50 Koehen mit SAT 1. !
16.00■ Meine dreiSöhne. Afl.: Bvb als
Verkaufer. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Die schone Elena. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Programma-overzicht, i
17.50 Die Kuste der Ganoven. Afl.: Die
Karten auf den Tisch. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Pro-
gramma-overzicht. 19.10 Hotel. Afl.:
Fehler. Deel 1. (om 19.40 uur onder-
broken voor reklame.) 20.00 SAT 1 j
Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Ende einer
Alptraums. Deel 1. (om 20.40 uur on-
derbroken voor reklame.) 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 Die drei Musketiere. Fran-
s/Panamese avonturenfilm uit 1973
van Richard Lester met Charlton Hes-
ton, Raquel Welch e.a. (om 21.55 uur
onderbroken voor weerbericht en rekla-
me) 23.05 SAT 1 Bliek. 23.15 Telethe-
ma: Gesundheit. 23.30 Wie ein Panther
in der Nacht. Amerikaanse politiefilm uit I
1973 van Howard W. Koch met Robert

'Duvall, Verna Bloom c.a. 01.10-01.20 ]
Programma-overzicht.

SSVC
12.35 Aday in the Life.
13.00 Children.s SSVC.
13.15 Puddle Lane.
13.30 l've got a secret.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours.
14.50 Heirloom.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 He-man and the Masters of
the Universe.

16.20 Beat the teacher.
16.35 Record Breakers.
17.05 Toksvig.
17.30 Blockbusters.
17.55 Prove it.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life.
19.25 Coronation Street.
19.50 Live from the Palladium.
20.40 The return of Shelley.
21.05 Game, set and match.
22.00 News and Weather.
22.30 The Balck Museum.
23.20-23.50 Sportsnight.

Sky Channel
07.00 Good morning Scandinavia!
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

12.00 "" Soft and Romantic.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 The Cisco Kid. Serie.
15.30 Baileys' Bird. Serie.
16.00 "" Pop Formule.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. Serie.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Aftair. Serie.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Custer. Serie.

20.28 The Times Headline News.
20.30 Baby Comes Home. Film.
22.17 The Uniroyal Weather Report.
22.20 Shell International Motor

Sports 1988.
23.18 The Times Headline News.
23.20 Thailand Panorama.
23.50 Roving Report.
00.25 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report
01.00 Pavarotti Et Julliard.
01.30 Stratasphere. Documentaire.
02.55 National Gallery Series.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag enmuziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg Aktueel, De Bu-
ren, agenda en muz. 13.05, 14.0215.02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg. weerbericht. 17 05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws. 18.05-18.07 Aankondigingen

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Aus dem Lande
der Bananen. 18.00 Bilder aus
Deutschland. De Berlijnse muur. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 ■ Infa-
me Lügen. Amerikaanse speelfilm uit
1936 van William Wyler met Miriam
Hopkins, Merle Oberon, Joel McCrea
e.a. 21.00 Apropos Film. Filmnieuws.
21.30 3sat-Spielfilm-Vorscr.au. 21.45
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00Zeit im Bild 2. 22.20 Wie
eine alte Geige. Documentaire over
200 jaar theater in Josefstadt. 23.10
Der Tod zum Leben. Literaire gedahten
rond het thema 'dood. 00.10 3sat-
Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 The Film Show.
10.30 Training Dogs the Woodhou-

se Way.
10.55 Taste of Health.
11.20 Makeit Pay.
11.50 Save a Life.
12.00 Allo, Allo.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Flame Trees of Thika.
14.55 Goodyear Weather. _.■«_.■

15.00 The Europeasn Top 40. ""»»__.
16.00 Supertime.
17.00 Power Hour. ***18.00 Super Channel News

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Benny Hill.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Of Hurrian Bonj

dage.
22.05 The World of Golf with Canon

Eos.
22.15 KLM Golf.
23.15 Super Channel News.
23.35 Goodyear Weather.
23.40-00.40 Power Hour.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück 7.15 Wgnscfv
kasten. 7.45 Veranstattunggkaieo
der. 8.10 Presseschau. B.^o Fij
die Kranken. 9.00 Regionabnaga-
zin. 9.05 Musikexpress. 10.QQ.Gui
Aufgelegt. 12.00 Veranstajp_|_-
kalender. 12.30 Presseschau
13.00 Fnschauf. 14.05 Musikzeit
heuté 15 00 Nachmittagsstudio.
16.05 BRF-Intern. 18.00 Regiona»-
nachrichten: BRF-Aktuell 18.40-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tap
wie kein anderer 11 00 MugiKait-
scher Aperitif 12 00 Is ja r&ing.
14.00Viva. 16 00 Enteniagd moOMusikduell. 17.50 Sport-»p.
18.00 Musikduell. 19.00 r_3j|B
20.00-1.00 Ein junges MusißHA-
gramm.

WDR4
405 Radiowecker 605 MJJHH-
melodie 9.05 MusikpavillonAfctGut aufgelegt 14 05 Auf d«|_fréf
menade 1500 Café-K<y\zert
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Mii-
sik-Express 20 05 ZwischefrBroadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30 Nachtert-press.
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jl WELK INTERIEUR U OOK KIESfWIJ HEBBEN DE BIJPASSENDE TELEFOON.
Huizenzijn netals mensen. Allemaal anders.Zokan hetene huiseruitzien als een hypermodern stilleven.enzalhetinterieurwaartiennieuws-, gierigevingertjes huizen erongetwijfeld anders uitzien.Zo kiest deéén voor een klassiek interieur, en zal de anderzijn huis juistfunctioneel inrichten.Daarom heeft Primafoon zon uitgebreid assortiment telefoons. Telefoons die zich onderscheiden in vorm en kleur. Telefoons die jeeigenlijk alleenzou moeten bewonderen. En telefoonsdiezuiverzakelijkzijn. Als u uwinterieur heeftgekozen,' moetueens langsgaan bij Primafoon.Dankunnen wij u helpen mettechnisch advies en service, maarookbij hetkiezen van een telefoon die het beste bij uw smaakpastPrilTiafOOfl

KOPENHAGEN. Stijlvol toestel met nummerherha-: ImgenD-toetsvoorteledienstenviahettelefoonnet. TELEFOONKLAPPER ARLAC. Verkrijgbaar in de CANNES.Metnummerherhaling.Regelbaarhoorn-; Regelbare zoemer. Verkrijgbaar in zwart IiLO kleuren zwarten wit. Van_Z4_ü"voor AM QP en belvolume. Ook te gebruiken als l/IQ: ofgriis/zwart 100" 44.7J wandtoestel. In geel,wit en donkergrijs 147."

VOOR EEN TELEFOON GAJE NAAR PRIMAFOON.
|| Ptt telecommunicatie
Venlo:Klaasstraat 29-31. Maastricht: Muntstraat 13. Heerlen: Winkelcentrum 't Loon-Entresol, Homeruspassage 11a.Roermond: Munsterplein B.Sittard: Limljrichte

straat 20. Tel. 06-0402(gratis). Alle prijzen zijn mcl. BTW. Aanbieding geldigt/m 12 november 1988 en zolang de voorraad strekt.
_-___-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_—-_-_-_—. ;

r_.
Ê y —,-^_.. Atro werktm uw voordeel. Met kosten-

s£f il tÈ^^i besparende service, zeer gunstige lease-«W4o_______-____r_J_______-________^^^ prijzen en een compleet programma
"■^^m^^mÊÊÊÊ MMMMggÉMMM^Mb^i : I comfortabele zakenauto's. En natuurlijk

ggg jjj^S met advies op maat van uw bedrijf.

* REXAULT

l__PS^i___a_f^______BS?_flTD_'_ UCCDICkI*-" ""^SpiißP8* fS lc!l!r_vwSÈWrWr
' Beersdalweg 97, 6412 PE Heerlea Tel. (045) 72 42 00.
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"Ut IT WOULD IE NOTMING WITHOUT A WOMAN...

DE STOERETRUI IS VOORZIENVANBORDURES.NIEUWZIJNDEFIJNEDUNNEKWALITEITENDIE JEON-DER EEN JASJE DRAAGT. EN BEHALVE DAT ZE ALLEMAAL GOED STAAN, ZITTEN ZE NOG LEKKER OOK!

KANTELDEUREN, rol
deuren, sectiedeuren mei
of zonder afstandbedienin_in 23 maten direkt lever
baar. Afstandbediening
computergestuurd, ge
schiktvoor alle soorten ga
ragedeuren compl. mei
zendervoor in uw auto. Fa
Straten, Eijkskensweg 18
Geulle. Tel. 043-641044;
SCHUURTJES, tuinhuig
ies, kippe- en hondehokken, vele afm., reeds vana]

’ 195,-; Houtbouw Übachs
Eygelshovergracht 39
Kerkrade-Vink, tel. 045
460252.
Div. INRUIL-T.V.'S mei
farantie. Electronic service

o Kreutz, Kerkplein 39
Schaesberg, 045-313815.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst ol

feleverd. Creugers Beton
Iconomiestraat 46, Hoens-

broek tel. 045-213877 (b.Herschi).
Draadloze TELEFOONS
vanaf ’ 150,-, 3 mnd. garan
tic; inruil en reparatie mo-
gelijk. Tel. 045--20902.
UITKNIPPEN! Tek. supei
antracietkolen, no. 3 en 4
Tel. 045-319784.

Linnen tassen
bedrukt met uw firmanaam,
vanaf 100 stuks, scherpe
prijs. Info: C.P., 045-
-444704.
HOUTHANDEL Land-
graaf goedkoop in tuin-
hout, balken, kepers, pan-
latten, dakplaten. Ook veld-brandstenen, eiken balken
en bielzen enz. Buizerdweg
8 Abdissenbosch-Land-
graaf. Tel. 045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518.
Te koop Amerik. KEU-KEN. Nieuwprijs ’ 10.000--nu voor ’2400,-. Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
DRUMSTELLEN, compl.
met bekkens voor ’30- p.
mnd; Fender-gitaren + ver-sterker voor ’3O- p. mnd;
keyboard + adapter + sta-tief voor ’3O- p. mnd; or-
gels, gebruikte voor ’3O--p. mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis Lyana, Mau-
ritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227.
Goede KLEUREN-TV's
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,.1 Heerlen, tel. 045-724760.
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Slaapkamercombinatie Dekbedovertrekset Badstof hoeslaken
Een schitterend ledikant, wit met In div. kleuren. In bleu, grijs wit en naturel
beuken, met een driedeurs schuifkast. 1 pers. 3995 1 pers. -2250~ -J7--140x200 cm 999- 2 pers. 59!- 2 pers. 22.-
-180x200 cm 1099.- Lits-jumeaux 69.- Lits-jumeaux -39#r 32.-

Buitenkansjes
ivoorbinnenshuis
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Verstelbarereflektor en energieN.. >^ £
i. zuinige 12 v2O Watt lamp. \^ Egger vitrage g

* Jés^ 139.- Y> Keuze uit 5 hoogtes: 270,220,210,180,150 cm. P
r- Dü-^_n__k i __CI_K Vanaf 14.95 nü vanaf 10--;, Bijpassende burolamp i K^ lU*

;" i49y 1_)0 — ifl Ü I " —* a_* -^^^^ Kamerhoge gordijnstof*
.' JÉÈÊÊÊÊÈSi^ Keus uit uni. Jacquards, strepen, chenille velours

<j| v- of bedrukt in diverse kleuren.
_■ _„___» Afgewerkt met loodveter. Nü gratis gemaakt
f '/NNI vanaf 49.95 Per strekkende meter.

éiwpm&ÊÊk ___________ HPWBW^JMPIWipP^ ;/ dffi^

WÊic'-'\ ___________ w^^^ÊÊÊÊÊÊsÊÊ^^^ (

- 50 x 100cm. In wit, bleu, rosé, mintof zalm. *^| a

Mg Hoofdkussen jf

mk Vulling 1000 gram javakapok. 60 x7O cm. 47_3C 37.- g,

Hl Vulling 800 gram polyester.60 x6O cm.-22^50 -J750 jj

!&. 100% katoenen tijk. 60x70 cm. 17- VE

Karpet , 111flrIf11 Ui 11 il 1111| Fluut '■■; Hoogpolig gemêleerd, in wit, beige, M |^ Met 1/2 bol reflektor. Hoogte 100 cm. g!: fraise of grijs. 160 x 240 cm. Jl lmo.a. zwart, grijs en rood.
*®^ 395 - IV.J9- _« - bl<1^ Vk l__T% H;

VROOM ©DREESMANN VK^l. -■ Niet in alle vestigingen verkrijgbaar. Aanbiedingen geldig t/m za. 12 november 1988.Zolang de voorraad strekt. —■



Miljoen gestopt in nieuw amberbier

Grolsch doet mee
aan 'biermode'

Van onze correspondent
ENSCHEDE- De Grolsche Bier-brouwerij in Enschede heeft 1 tot1,5 miljoen geïnvesteerd in de
produktiecapaciteit van het
nieuwe amberbier. De reclame
vergt ongeveer 3 miljoen. Dit
neeft de directie gisteren meege-deeld bij de introductie vanGrolsch Amber dat in januari opac markt wordt gebracht.

Het is een nieUWe biersoort dievolgens de methode van hogegisting ujt mout van zomergerst,tarwemout, rijke hoeveelhedennop en brouwwater wordt ge-maakt. Onderzoekingen met on-geveer 500 proefpersonen heb-een uitgewezen dat 75 procentvan de bierdrinkers amber lek-
Ker vindt; 35 procent geeft zelfsac voorkeur aan de nieuwe soortboven zijn huidige bier.

Met de ontwikkeling van amber
werd twee jaar geleden begon-
nen. Het wordt iets duurder dan
pils en het wordt geleverd in fles-
sen van 30 centiliter en voor de
horeca in vaten van 30 liter.
Het concern haakt met het pro-
dukt in op de groeiende behoefte
aan variatie in de bierconsump-
tie. Het verbruik per inwoner
heeft zich sinds 1980 gestabili-

seerd. Daarom heeft de brou-
werswereld nieuwe impulsen
nodig, aldus de directie. Het
marktaandeel van Grolsch in de
zogenaamde food-sector (waar-
onder de supermarkt) bedraagt
in Nederland 15,3 procent. Met
het amberbier rekent Grolsch na
enkele jaren op een aandeel van
rond 1 procent.
Grolsch heeft geen plannen om

ook een zogenaamde light-bier,
met minder alcohol en minder
calorieën, op de markt te bren-
gen. „We zouden er van deeen op
de andere dag mee kunnen be-
ginnen", aldus directievoorzitter
drs. P. P. Snoep. „Maar ons be-
leid blijft gericht op kwaliteits-
bier". De lightbieren hebben vol-
gens hem een marktaandeel van
niet meer dan een procent, de
buitenlandse merken van 2 tot
2,5 procent.
Amber wordt voorlopig alleer. in
Nederland verkocht. Volgens
Snoep heeft Grolsch het nu nog
te druk met het uitbouwen van
de buitenlandse markten met de
bestaande soorten. Het beleid
blijft voorts gericht op acquisi-
ties, overname van andere brou-
werijen. „Dan denken wij alleen
aan kwaliteitsbrouwerijen", al-
dus Snoep.

ABN-directeur: straks is 25procent in bruikleen

Auto-leasen is 'in'
AMSTERDAM - Een kwart van alle nieuwe auto's zal over een
aantal jaren worden geleased in plaats van verkocht. Dat heeftar H. van den Brink, directeur Nederland van de ABN, giste-ren gezegd op de Autodag '88 van de Bovag, de bond van ondermeer garagebedrijven. De leasemarkt voor personenauto's isn°g steeds een groeimarkt, aldus Van den Brink.

oor het leasen van een auto betaalt"e Bestuurder een vast bedrag per"aand. Daarin zijn begrepen belas-"Jg, verzekering, onderhoud en af-
Alleen de brandstofkos-ten m-et hij zelf betalen Ret zij_

ywel uitsluitend zakenmensen
rp een auto leasen. Voor particulie-
duu °mobüisten is het (n°g) te

480 nn3r worden naar verwachtingou.uuo nieuwe auto's verkocht. Bijeen verwachte stabilisering van deen_open tussen 450.000 en 500.000dnl° S .peJ"jaar' zal het bedrijfsleven
spn n 125000 Personenauto's lea-
fen. Volgens Van den Brink is de'easemarkt daarmee verzadigd. Hij

verwacht dan ook een toenemende
concurrentie tussen leasebedrijven,
waarvan er veel in handen zijn van
banken.

Minister DeKorte van economische
zaken zei op deAutodag van de Bo-
vag dat de ondernemers in deze
branche in eerste instantie zelf zul-
len moeten uitzoeken welke gevol-
gen 1992 zal hebben voor de Neder-
landse autohandel. Volgens hem
ligt het niet op de weg van de over-
heid om alle vragen daarover te be-
antwoorden. De regeringen van de
twaalf landen van de Europese Ge-
meenschap hebben afgesproken dat
de landsgrenzen in 1993 zullen ver-
vallen. Het handelsverkeer krijgt
daardoor meer mogelijkheden op
het gebied van export.

De minister zei dat de eenwording
van de Europese markt nauwelijks
gevolgen zal hebben voor garages.
„Reparatie- en onderhoudswerk zal
er niet door worden beïnvloed", al-
dus De Korte. De handel in nieuwe
en gebruikte auto's kan volgens
hem in een iets gunstiger vaarwater
terecht komen doordat de BTW ver-
moedelijk verder omlaag zal gaan.
In vergelijking met andere EG-lan-
den heeft Nederland een hoog
BTW-tarief voor auto's. Over de
BVB, de Bijzondere Verbruiks Be-
lasting,wilde hij niets zeggen.

Personeel GTI
neemt deel

over van SHV
NIEUWEGEIN - Het personeelan GTI-Holding (technische in-stallaties) heeft via een perso-a_"siR articiPatiemaatschaPP- deaandelen GTI overgenomen die
(iüB m handen waren van SHVlt; ro ' enei-gie)- GTI is afkom-*llg uit SHV, diena de beursintro-auctie van GTI in 1985 nog 23,8
h[eldent Van de aandelen vas.t-

va jpersoneel vindt de aandelen
ker tQt eigen bedriJf een aantrek-
sen beleSëing- Commissaris-
ovfi endirectie zijn zeer te sprekenver de betrokkenheid van het
bliit?neel bij de onderneming, zo
Gti °it een bekendmaking van

BEURS-
OVERZICHT
Pover
AMSTERDAM - De Amster-damse effectenbeurs werd dins-

h
gekweld door een chronisch

oorrek aan nandel- wat werd ver-haakt door de sluitingwegens
puerheiligen van een aantalf-uropese beurzen. Het was eenypische, wat hogere obligatie-
jnarkt, waarin voor bijna fBOO
mi _oen omging. Voor aandelen"teet een povere f3BB miljoenover.

Aandelen Van Berkel werden
onderuit gehaald door het

ampzalige miljoenenverlies enue voorstellen voor afstempelingyan de stukken van f 15 naar f3.
«et is de derde afstempeling bin-nen vier jaar. In 1984 hadden de
aandelen nog een nominale
waarde van f5O. De koers duikel-ae nu van f9,80 naar f3,50.

internationale fondsen veer-den iets op als gevolg van heteerstel van de dollar, maar veel{* betekenen had het allemaal
'"et. Voor alle hoofdfondsens°ideenzelfde beeld, waarbij we-enlijke veranderingen uitble-., cri- Het gebrek aan belangstel-
"g zorgde laat in de middag nogv°or een tikkeltje afbrokkeling.

Op de parallelmarkt viel de ster-Xe daling voor Textlite op diean f9,30 naar f8,20 ging. Oor-
aakwas een negatief advies vanen telefonisch tipbureau. Later"erstelde de prijs zich tot f8,60.

gndere elektronicafondsen als
or?i/onics en Multihouseraaktenor in de verdrukking, maar LCIeef op f33 ru im prijshoudénd.
handelsonderneming Wolff was'<^0 beter op f 70.

i_Kt' °p de oPtiebeurs was het
2fi rm In totaal werden maar
o-000 contracten verhandeld.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen VJ_ s.k.
AEGON 88,40 88,50
Ahold 85,20 85,70
Akzo 157,10 158.00
A.B.N. 43,30 43.10
Alrenta 160,80 160,80
Amev 56,40 56,40
Amro-Bank 80,00 79,80
Ass. R'dam 140,50 141,00
Bols 145,50 145,00
BorsumijW. 111,50 111,50
Bührm.Tet. 58,50 58,90
C.S.M.eert. 63,00 62,50
Dordtsche P. 208,30 209,10
Elsevier 62,00 62,20
Fokker eert. 27,50 27,40
Gist-Broc. c. 43,00 43,30
Heineken 142,80 142,10
Hoogovens 65,40 65,90
Hunter Dougl. 76,20 75,00
Int.Müller 65,70 65,70
KLM 39,70 39,40
Kon.Ned.Pap. 44,00 44.40
Kon. Olie 224,30 226,001
Nat. Nederl. 66,50 66 70
N.M.B. 183,70 181,50
Nedlloyd Gr. 225,20 223,60
Nijv. Cate 74,80 74,90
Océ-v.d.Gr. 283,00 286,00
Pakhoed Hold. 89,40 89,80
Philips 32.00 f 32,10e
Robeco 94,60 95,30
Rodamco 151,80 152,20
Rolinco 88,90 89,70
Rorento 59,60 59,80
Stork VMF 23,50 23.30
Unilever 120,10 121,20
Ver.Bezit VNU 94,80 94 80
VOC 31,90 32,00eWessanen 82,30 82,50
WoltKluwer 156,40 156,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27.90 27 90ACF-Holding 58,00 57,00
Ahrend Gr. c 150,50 150,50
Alg.Bank.Ned 43,80 43 70Asd Opt. Tr. 26,00 2600Asd Rubber 8,00 810
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 61.20 61,20
Autlnd.R'dam 55,00 55,00BAM-Holding 214,00 213,00
Batenburg 62,50 63,20
Beers 105,00 105,00
Begemann 52,30 52,00
Belindo 423,00 423,00
Berkels P. 9,80 3,50
Blyd.-Will. 22,20 22,20
Boer De, Kon. 243,00 246,80
de Boer Winkelbedr. 56,50 56,30
BoskalisW. 9,50 9,45
Boskalis pr 7,95 8,00
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 3100,00 3100,00
Calvé-Delft c 790,00 794,00
Calvépref.c 4350,00 4350,00

Center Parcs 56,80 56,60
Centr.Suiker 61,70 62,10
Chamotte Unie 10,30 10 20
Cindu-Key 92.00 93,50
Claimindo 407,00 405 00
Cred.LßN 69.50 68,90
Crown v.G.c 61,50 63,50
Desseaux 191,50 192,00
Dordtsche pr. 204,50 204,60
Dorp-Groep 40,50 40,30
Econosto 173,50 172,50
EMBA 97,00 105,00bEnraf-N.c. 41,00 4100
Eriks hold. 285,00 289,00
Frans Maas c. 48,50 48,30
Furness 63,30 63,80
GammaHolding 62,70 62,10
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,60 26,20
Geveke 33.80 34.10
Giessen-de N. 77,00 79,00
Goudsmit Ed. 152,00 150,00
Grasso's Kon. 75.50 75,00
Grolsch 107,00 108,00
GTI-Holding 122,00 122,00
Hagemeyer 70.30 69,00
HB.G. 163,00 161,00
HCS Techn 10,90 11,00
Hein Hold 122,80 122,50
Hoek's Mach. 147,50 147,50
Holdoh Hout 475,00 468,00
Holec 14,80 14.90H.A.L. Tr. b 710,00 710.00
Holl.Am.Line 713,00 710.00
Heineken Hld 122,80 122.50
Holl.SeaS. 1.45 147
Holl. Kloos 281,00 283,00
Hoop en Co 10,80 10,90
Hunter D.pr. 2,00 2,00
ICA Holding 18,00 18,00IGB Holding 31,80 3180
IHC Caland 18,10 18,10
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 593,00 589,00
Kas-Ass. 32,60 32,50
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 16,10 15,80
Kiene's Suik. 1220,00 1220.00
KBB 74,00 73,00
KBB (eert.) 73,00 72,30
Kon.Sphinx 59,80 59,30
Koppelpoort H. 252.00 248,00
Krasnapolsky 155,50 155,00
Landré _ Gl. 38.00 39,00
Macintosh 39,80 39.60
Maxwell Petr. 562,00 570,00
Medicopharma 63.00 63,00
Melia Int. 6,00 6,00
MHVAmsterdam 18,70 18,00Moeara Enim 971,00 985,00
M.Enim 08-cert 12600,00 12750.00
Moolenen Co 30,30 30,20
Mulder Bosk. 40,30 40,00
Multihouse 11,00 10,50
Mynbouwk. W. 407.00 407.00Naeff 225,00
NAGRON 39,00 39,20
NIB 472,00 470,00 I

NBM Bouw 12,00 12,10
NEDAP 240,00 243.00
NKF Hold.cert. 188,50 189,30
Ned.Part.Mij 29,30 29,00
Ned.Springst. 7200,00 7600,00
Nont 533,00 533,00
Nutricia 226,50 225,00
Orco Bank c. 82,00 82,00
OTRA 385,50 376,00
Palthe 143,00 144,00
Polynorm 82,00 81,50
Porcel. Fles 114,00 114,00
Ravast 55,30 55,30
Reesink 58,40 57,80
Riva 44,00 44,00
Riva (eert.) 44,50 44,50
Samas Groep 56,00 56,20
Sanders Beh. 73,50 73,50
Sarakreek 32,20 32,30
Schuitema 1100,00 1100.00
Schuttersv. 98.00 98,00
Smit Intern. 25,50 25.50
St.Bankiersc. 24,70 24.80
TelegraafDe 359.50 370.00
Text.Twenthe 206.00 206,00
Tuhp Comp. 64.70 65,00
Tw.Kabel Hold 107,50 109,20
Tw. en Gudde 95,00 94,50
Übbink 74,00 76,00
Union Fiets. 17,00 17,00
Ver.Glasfabr. 200,00 199,50
Verto 67,20 67,10
Volker Stev. 38.70 38,50
Volmac Softw. 78,70 79,40
Vredestein 18,30 18,40
VRG Gem.Bez. 147,50 147,80
Wegener Tyl 144,00 145,50
West Invest 19,90 19,30
Wolters Kluwer 156,20 156,40
Wyers 57.00 56,00
Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 66,20 66,40
ABN Beleg.f. 53,00 52,50
Aldollar BF $ 20,90 20.90
Alg.Fondsenb. 215,00 214.00
AllianceFd 11,80 11,80
Amba 42,70 42.70
America Fund 267,00 264.00
AmroA.inF. 89.10 89.10
Amro Neth.F. 65,80 66,30
Amro Eur.F. 62,10 62,10
Amvabel 96.00 96,50
Bemco Austr. 62,00 63,00
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 118,50 116,50
Delta Lloyd 37,50 37,60
DPAm. Gr.F. 21,80 22.10
Dp Energy.Res. 34,00 33,00
Eng-H011.8.T.1 1120.00 1120.00
EMF rentefonds 68,30 68,50
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 48,90 48,90
Hend.Eur.Gr.F. 150,50 150.50
Henderson Spirit 62.50 62,40
Holland Fund 60.70 60,70
Holl.Obl.Fonds 128,70 129 00

Holl.Pac.F. 95,40 94,80
Interbonds 589.00 589,00
Intereff.soo 29,80 29,30
Intereff.Warr. 198,30 198|30
Japan Fund 37,00 36,80
MX Int.Vent. 65,80 65,50
Nat.Res.Fund 1280,00 1270,00
NMBDutch Fund 32,20 32,40
NMBOblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 100,70 100,80
NMB Vast Goed 35,80 35,80
Obam. Belegg. 183,50 183,80
OAMF 14,65 14,70
Orcur.Ned.p. 47,30 47.50
Prosp.lnt.High.lnc. 10,45 10.50
Rentalent Bel. 1353,40 1354.90
Rentotaal NV 30,90 30,90
Rolinco cum.p 99.00 99.00
SciTech 16.90 17.25
Technology F. 18.70 18,70
Tokyo Pac. H. 221,50 224,50
Trans Eur.F. 63,90 64,10
Transpac.F. 475.00 489,00
Uni-Invest 120.00 119,00
Unico Inv.F. 85,00 85,00
Unifonds 26,50 26,60
Vast Ned 119,10 119,30
VentureF.N. 38,60 38,50
VIB NV 83,80 83.70
WBO Int. 75,50 75,00
Wereldhave NV 204,30 203,00

Buitenlandse obligaties
Wt EEGB4Ü) 107.60 107,60
3'_ EngWarL 37,00 37,00
H4EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 55,60 55,20
Amer. Expres 27,90 27,50
Am.Tel._ Tel. 28,00 28,40
Ameritech 95,30 95,10
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Inc. 232,00
ASARCO Inc. 26,10 26,00 d
Atl. Richf. 79,20 79,50
BATIndustr. 4,70 4,65
Bell Atlantic 72,80 73.60
BellCanEnterpr 38,60 38,60
Bell Res.Adlr 1,65
Bell South 42,20 42.00
BET Public 2,29 f 2.28
Bethl. Steel 22,00 21.80
Boeing Comp. 64,40 64,70
Chevron Corp. 47,00 47,50 d
Chrysler 26,80 26,30
Citicorp. 25.30 25.10Colgate-Palm. 46,00 46,00
Comm. Edison 32,20 33,00
Comp.Gen.El. 400,00
Control Data 19,15 19,50
Dai-IchiYen 3100,00 3000,00 .
Dow Chemical 90,00 89,80
Du Pont 81,10 81,00
Eastman Kodak 47,60 48.00

Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 228,00 228.00
Exxon Corp. 44,60 44,70
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,80 19,60
Ford Motor 52,80 51.50
Gen. Electric 43,20 43,50
Gen. Motors 83,25 83.30
Gillette 35.50 35,80
Goodyear 52,00 52.00
Grace & Co. 29,25
Honeywell 63,30 61.80
Int.Bus.Mach. 120,60 122,50
Intern.Flavor 46,75 47.40
Intern. Paper 46,00 45,60
ITT Corp. 51,60 51,20
Litton Ind. 73,50 73,50
Lockheed 43,75 43,20
Minnesota Mining 61,50 60,50
Mobil Oil 44,50 44,30
News Corp Auss 11,50
Nynex 66.20 66.50
Occ.Petr.Corp 26.20 26,50
Pac. Telesis 30,70 30,60
P.& O. ® 6.00 6,00
Pepsico 41,00 41,40
Philip Morris C. 94.50 94,20
Phill. Petr. 19.70 20,00
Polaroid 37,50 38,70
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 56,00 55,25
RJR Nabisco 84.00 83,50
St.Gobin Ffr 550,00
Saralee 46,75 46.00
Schlumberger 33,40 33,10
Sears Roebuck 43,70 41,70
Southw. Bell 41,20 41,20
Suzuki (yen) 733,00 720,00
Tandy Corp. 42,70 42,40
Texaco 45,00 45,50
Texas Instr. 38.10 38,50
T.I.P Eur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 1010,00 1010.00
Union Carbide 26,70 25,80 d
Union Pacifie 63,00 63,50
Unisys 28,10 27,50
USX Corp 27,40 d 27,70
US West 57,30 57,10
Warner Lamb. 75,75 d 74,40
Westinghouse 52,70 d 52.30
Woolworth 54,00 53,00
Xerox Corp. 59,20 59,30

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 44.00 44,00
Am. Home Prod. 163,00
ATT Nedam 54,00 55,00
ASARCO Inc. 33.00
Atl. Richf. 155.00 157,00
Boeing Corp. 129,00 130,00
Can. Pacifie 33,00 32.50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 51.50 51,00
Citicorp. 50,00 50,00
Colgate-Palm. 92,00 93,00
Control Data 34,00 35,00
Dow Chemical 178,00 179,00

Eastman Kodak 94,00 95,511
Exxon Corp. 89,00 90,00
FluorCorp. " 42.50
Gen. Electric 86.50 86.50
Gen. Motors 165.00 165,00
Gillette 72,00 72,00
Goodyear 104,00 104,00
Inco 57,00 57,00
1.8.M. 235,00 241,00
Int. Flavors 92,50 93,00
ITT Corp. 103,00 100,50
Kraft Inc 201,50 200,00
Kroger 105,50 105,00
Lockheed 87,00 86,00
Merck_ Co. 114,00 112,00
Minn. Min. 122,00 121,00
Pepsi Co. 79,50 80,50
Philip Morris C. 190,00 190,00
Phill. Petr. 40,00 40,00
Polaroid 71,00 72,00
Procter & G. 165.00
QuakerOats 111,00 111,00
Schlumberger 67,50 65,50
SearsRoebuck 86,00 84,00
Shell Canada 67,00 67,00
TandyCorp. 83,50 84,50
Texas Instr. 77,00 76,10
Union Pacifie 124,00 125,00
Unisys Corp 56,00 55,00
USX Corp 56,00 53,50
Vanty Corp 4,00
Westinghouse 105,50 104,50
Woolworth 106,50 106,00
Xerox Corp. 113,00 114,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 543,00 543,00
Dresdner B. 304,00 304,00
Hitachi (500) 1200,00 1200,00
Hoechst 305,00 303,00
Mits.EÜsoo) 400,00 400,00
Nestlé 8450.00
Siemens 490,00 500,00

Warrants
Akzo 42,20 42,70
AMRO warr. 6,60 e 6,70
Asia Pac Gr F. 4,10 4,15
Bogamij 10,20 10,30
Falcons Sec. 12,40 12,50
Honda motorco. 2290,00 2300,00
K.L.M. 85-92 122,50 122,00
Philips 85-89 36,50 38.00
St.Bankiers a 4,00 4,00
St.Bankiers b 5,10 5,30

Euro-obligaties & conv.
10'/.Aegon 85 102,50 102,50

Aegon warr 15,30 15,30
10'/aABNB7 100,10 100,10
13Amev 85 99,30 99,30
13Amev 85 99.15 99,15
10 AmevBs 104,40 104,40
HAmevB6 99,95 100.25
14'.Amro87 99.85 99,85

13 Amro-BankB2 103,25 103,50
10' jAmro 86 98,70 98,70
10 Amro 87 99,00 99,00
5:,4 Amro 86 101,75 101,75
Amro Bank wr 30,30 30,50
Amro zw 86 70.75 70,75
9 BMH ecu 85-92 102,75 102,75
7 BMH 87 97.90 97,90
HCCRaboB3 103.75 103.75
9 CCRabo85 107,00 106.50
7 CCRabo 84 108.25 108,50
10'_EEG-ecu 84 101,90 101,90
9:i4E18-ecuBs 106,50 106,50
12'_ HIAirl.F 96,20 96,00
12 NIB(B) 85-90 104,75 104,75
11V4NGU83 105.00 105,00
10 NGU 83 102.50 102,50
21/. NMB 86 87,10 87,40
NMB warrants 33,20 33,70
8 3A Phil. 86 98,90 98,90
6*4 Phil.B3 96,50 96,50
14'/4Un.Becumy 86 99,25 99.25
12/4 Unil. 98,00 98.00
4^4 Akzo 69 222,00 223,00
s/2 Amro 69 392.00
53 /4 Gist 69 490.00 490,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,90 430
Bredero eert. 1,70 1.70
11 Bredero 1,20 U 0
Breev. aand. 6,70 6,50
Breev. eert. 6.70 6,50
Leidsche Wol 2,80 2,60
LTV Corp. 2,80 2,70
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,70 1,65
7Va RSV 69 86,00 86,00

Parallelmarkt
Alanheri 14,90 14,90
Berghuizer 50,70 50,00,
Besouw Van c. 38.00 38.00
CB Oblig.F.1 101,90 101.90
CB Obhg.F.2 102,00 102.00
CB Oblig.F.3 103,30 103,30
De Drie Electr. 23,70 23.80
Dentex Groep 29,20 29,20
Dico Intern. 77,50 78,00
DOCdata 36,00 35.00
Geld.Pap.c. 69.20 68.00
Gouda Vuurv c 58.30 58.80
Groenendijk 26.40 26,20
HesBeheer 208.00 209,00
Homburg eert 3,80 3,60
Infotheek Gr 19,00 19.50
Interview Eur. 8,20 8,20
Inv. Mij Ned. 38,50 39,00
KLM Kleding 26.10 26,10
Kuehne+Heitz 24,90 24.90
LCI Comp.Gr. 32,50 32.50
Melle 292,00 292,00
Nedschroef 66,50 66,50
Neways Elec. 8,80 8.90
Pie Med. 12,50 12,50

SimacTech. 15,60 15,30
Text Lite 9,30 8.60
Verkade Kon. 312.00 a 304,00
Weweler 83,00 82,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 45,00 176 1.50 1,50
akzo c jan 140,00 136 18.50 19,40
akzo c jan 150,00 250 11,70 12,00
akzo c jan 160,00 639 6.50 6,90
akzo c jan 170,00 319 3,30 3.20
akzo c apr 150,00 194 16.50 16,80
akzo c apr 160,00 185 10.50 11,10
akzo c apr 170,00 295 6,60 a 7,20
akzo p jan 120,00 824 0,50 0,50
akzo p jan 130.00 324 0,60 0,50
akzo p jan 150,00 277 4,30 3,70
buhr p jan 50,00 253 0.70 a 0,40
buhr p jan 55,00 146 I,ooa 0,80
dTI c dcc 210,00 300 0.80 0,50
eoE c nov 250,00 351 330 4,00
eoE c dcc 250,00 332 6.90 7,00
eoE c dcc 255,00 199 4,50 4,40
giSt c jan 50,00 520 1,10 1,40
hoog c apr 75,00 1004 3,50 3.30
hoog p jan 65,00 187 3,70 3,20
hoog p apr 60,00 152 2,80 2,80
kim c jan 40,00 354 2.30 2,20
kim c jan 45,00 138 0.80 0,80
kim c apr 40,00 149 3,80 3,50
kim c 092 55,00 154 3,70 3,50
kim p jan 35,00 307 0,70 0,80
kim p jan 40,00 150 2,20 2,30
knP c jan 40,00 145 5,30 5,60
knP c jan 45,00 632 1,90 2,20
knP c apr 45,00 452 3,30 3,50
nly c nov 102,50 1000 0,25 0,40
nly c mei 102,50 1000 0,60 0,80
nly c nov 100,00 300 2,50 a 2,25
natn c jan 70,00 162 1,70 1,50
phil c jan 35,00 199 0,70 0,70
phil c 091 55,00 198 2,30 230
phil c 093 30,00 215 9,10 9,20 a
phil p jan 30,00 404 0,90 0,70
phil p apr 35,00 186 5.10 5,00
phil p 093 30.00 218 5,90 5,90
ohe c jan 230,00 184 6,00 6,30
olie c jan 240.00 269 2,80 2,90
ohe p jan 220,00 231 3,50 3,40
olie p jan 230.00 190 8,50 7,50
unil c jan 110,00 138 11,70 12,70
umi c jan 120.00 363 5,40 a 5.70
unü c jan 130,00 232 2,00 2,30
unil c apr 130,00 267 4.80 4.70
unü p apr 120,00 1470 7,20 6,60

aflaten g= bieden*ei-di».
b bieden h=laten+ii-div.
c=e«-c_im k=gedaan +h
d ei-dimdend I=gedaan +g
e - gedaan-bieden vk=_lotkoers vorige da.
I - gedaan +la ten sk=slotkocrs gisteren

economie

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 01-11-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.410-/ 26.910;
vorige ’ 26.190-/ 26.690; bewerkt ver-
koop ’ 28.510; vorige ’ 28.290 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 370-/440 vorige

’ 370-/ 440; bewerkt verkoop ’ 480 la-
ten, vorige ’ 480 laten.

'Normale rechten aandeelhouders uitgehold'

Effectenbezitters tegen
beschermingsplan DSM

DEN HAAG - De Vereniging van
Effectenbezitters VEB is het op een
aantal punten oneens met de voor-
gestelde beschermingsmaatregelen
van DSM. Zij hoopt dat de concept-
statuten van het binnenkort te pri-
vatiseren staatsbedrijf worden ge-
wijzigd. Gebeurt dit niet dan over-
weegt de VEB haar leden te advise-
ren niet op de komende aandelene-
missies van DSM in te schrijven.

De beschermingsmaatregelen hol-
len de normale rechten van de toe-
komstige aandeelhouders uit terwijl
één aandeelhouder, de staat, in een
zeer bevoorrechte positie wordt ge-
plaatst, aldus de VEB.

Om de belangen van de staat veilig
te stellen wordt een prioriteitsstich-
ting opgericht met speciale be-
voegdheden, die normaal tot de be-
voegdheid van de algemene aan-
deelhoudersvergadering (ava) beho-
ren. De staat wil namelijk bij de be-
paling van de winstverhouding niet
volledig buiten spel staan. Deze re-
denering moet volgens de VEB een-

ter op een misverstand berusten
omdat de staat anders via de ava als
belangrijkste aandeelhouder een
zeer zware, zo niet beslissende stem
zou hebben.

Verder is deVEB het oneens met de
ruime mogelijkheid preferente aan-
delen uit te geven. Volgens de con-
ceptstatuten is er ruimte om tot 100
procent van het geplaatste gewone
aandelenkapitaal preferente aande-
len uit te geven. Volgens de VEB
mag dit niet meer dan 50 procent
zijn.

De VEB is teleurgesteld dat de mi-
nisterraad, nu er een maatschappe-
lijke discussie over beschermings-
constructies aan de gang is, ak-
koord is gegaan met deze zware in-
perkingvan de invloed van aandeel-
houders. Zeker nu de staat in eerste
instantie meerderheidsaandeelhou-
der blijft en vervolgens in het bezit
zal zijn van een derde van de aande-
len is deze inperking overbodig en
zeker ook onverstandig.

Een van de factoren voor de aan-
trekkelijkheid van een aandeel is
welke invloed aandeelhouders zo
nodig op het beleid kunnen uitoefe-
nen via de ava. Nu deze invloed ge-
ring is zal de animo voor de emissie
DSM kleiner zijn dan anders het ge-
val zou zijn, met ook mogelijke ge-
volgen voor de opbrengst, aldus de
VEB.

Barometer
beurs is

weer op peil
AMSTERDAM - De „barometer"
van de Amsterdamse effectenbeurs,
de ANP/CBS-index, nadert het ni-
veau van 16 oktober vorig jaar, de
vrijdag vóór de dag, die door de gir
gantische koersval de geschiedenis
is ingegaan als „zwarte maandag".
De ANP/CBS-index sloot aan het
einde van de afgelopen maand op
285,1 punt (eind september 274,9),
waarmee hij nog slechts 4,6 punt
verwijderd is van het peil van 16 ok-
tober vorig jaar, zo blijkt uit het
maandoverzicht van de beurs.

De gemiddelde dagomzet in aande-
len kwam in oktober op ’ 500 mil-
joen tegen ’395 miljoen in septem-
ber. De totale maandomzet steeg
van ’ 28,6 miljard in september tot

’ 30,5 miljard in oktober.

Op de officiële markt ging voor

’ 19,8 miljard om (september: ’ 19,6
miljard) in obligaties. De aandelen-
markt zette ’ 10,5 miljard om (sep-
tember: ’ 8,7 miljard), waarvan

’ 67,6 miljoen (f 80,2) in buitenland-
se aandelen. De parallelmarkt haal-
de een omzet van ’ 208,5 miljoen te-
gen ’ 242,9 miljoen in september.

De grootste stijging was weggelegd
voor de industriële sector, waarvan
de index steeg van 236,8 naar 252,6.
De industriële produktie was in de
eerste helft van het jaar 4 procent
hoger dan in de overeenkomstige
periode 1987.

De handelsactiviteit op de optie
beurs nam met maar liefst 86 pro
cent toe tot 982.000 contracten
waarbij de koopopties met 72 pro
cent verre in de meerderheid waren.

Opel roept
auto's terug

ROTTERDAM - Onge-
veer 33.000 Opeis van
de types Corsa, Kadett
en Ascona die gebouwd
zijn tussen half decem-
ber 1987 en begin sep-
tember 1988 moeten te-
rug naar de garage vooi
een (gratis) controle van
de remkrachtregelaar.
De eigenaren van deze
auto's zullen door de of-
ficiële Nederlandse
Opel-dealers worden
aangeschreven met het
verzoek zo snel moge-
lijk een controle te laten
uitvoeren.

In enkele gevallen kan
de remkrachtregelaar
(een klepje in de hoofd-
remcylinder) losraken,
waardoor het remver-
mogen plotseling af-
neemt tot maximaal
vijftig procent. De wer-
king van de handrem
wordt volgens General

Motors niet aangetast.

General Motors heeft
besloten tot de controle
nadat in het buitenland
in enkele gevallen dit
gebrek was geconsta-
teerd. In ons land zijn
tot nu toe drie auto's
met een losgeraakte

remkrachtregelaar bij
dealers gebracht. Er
hebben zich nog geen
ongelukken door-dit de
fect voorgedaan, aldus
een woordvoerder van
General Motors.
De types Opel Kadett
Caravan, Van, Combo
en de Kadett 2 liter 16
kleppen zijn niet bij de
actie betrokken omdat
zij een andererem-
krachtregelaar hebben.
Dit geldt ook voor de
nieuwe Opel Veetra en
de Manta, Omega en Se
nator.

# Van 3 tot en
met 7
november
wordt in de
Amsterdamse
RAI een
bedrijfs-
tentoon-
stelling over
autobussen
gehouden.
Een van de
onderstellen
die er ge-
presenteerd
worden, komt
van DAF in
Eindhoven.
Gisteren
waren stand-
bouwers nog
volop bezig
met de
inrichting
van de
tentoonstel-
lingsruimte.
Op defoto een
DAF-chassis
voor een
touringcar.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,96 208Brits pond 3,43 3^68
Belg. frank (100) 5,18 5,48
Duitse mark (100) 110,50 114,50,
It. lire (10.000) 14,35 15,7y
Port esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,59 1,71
Franse fr. (100) 31,80 34^30Zwits. fr. (100) 131,50 136,00Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.sehill (100) 15,65 16,35Spaanse pes (100) 1,63 1,78-
Griekse dr. (100) 1,27 1,47
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,02 0,07
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157,50 162,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op dS
Amsterdamse wisselmarkt per gisten
middag:
Amer. dollar 2,01475-01725 *Brits pond 3,5615-5665
Duitse mark 112,755-805 A
Franse franc 33,010-33,060 _
Belg. franc 5,3785-3835
Zwits. franc 133,955-4,005
Japanse yen 160,67-160,77 'Ital. lire 15,155-205
Zweedse kroon 32,575-625
Deense kroon 29,245-295
Noorse kroon 30,330-380
Canad. dollar 1,64625-64875 ’Oost. schill 16,0370-0470
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,7050-7150
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6490-6590
Hongk.dollar 25,75-26,00
Nieuwz.dollar 1,2575-2675
Antill.gulden 1,1150-1450
Sunn. gulden 1,1150-1550 —Saudische rial 53.60-53.85
Ecu gulden 2.3355-3405 _M

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANPJCBS-indices over de Amsterdamse Ey|
fectenbeurs per dato gisteren luidelJl
(eerste kolom vorige index, laatste ko^jlom index van gisteren, e.e.a. volgens^H
1979 = 100): -1
algemeen 285,6 285,1
alg.-lokaal 279,2 277,5
internationals 292,4 293,3 M
industrie 252.6 251J^|
scheep/luchtv. 226,3 224,9^
banken 351,1 347,5
verzekering 594,6 591,1
handel 471,1 470,1
cbs obl.index 117,9 118.1
rend. staatsl. 5,95 5,93
waarvan 3-5 jr 5.80 5,79
waarvan 5-8 jr 5,98 5,96
waarv.s langst 6,19 6,17
rend. bng-len. 6,44 6,45
rend. banklen. 5.95 5,95

Avondkoersen Amsterdam—
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de j
volgende koersen tot stand (tussen-
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 158,00 (158,00)
Kon.Olie 225,50-226,00(225,80) » f
Philips 32,10-32,30 (32,20)
Unilever 120,50-121,20(121,10)
KLM 39,10-39,40 gl (39,40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelc
van gisteravond te New Vork luiden j
volgens de Dow Jones Index (achter- j
eenvolgens 30 fondsen industrie, 2Ö~
spoorwegen en overig transport, I'S-"
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2145.09 925.97 186.82 810.20
Hoogst 2165.36 936.52 188.12 818.02
Laagst 2132.82 921.59 186.34 806.18
Slot 2150.96 931.09 187.59 813.24
Wlnst +2.31 +4.37 +0.36 +1.82
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Officiële
IBM-dealer

voor Limburg.

Akerstraat 62, Heerlen
Tel. 045-718815 E_Ül'
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VOLTREFFERS

Leuke mode, laag geprijsd.
Voor nadere informatie: 020-869646 %_r %_r I W

7-

WINTERAARDAPPE-
LEN: kleibintje ’0,30 perkg thuisgebracht; afge- ',naald met 100 kg vanaf ;
1’ 0,25 per kg; fritesaardap- 1pelen 100 kg ’35,-; uien 5 ;
ke ’2,50; wortels 5 kg ]I’ 2,50. Veendrick ingang <|kasteel Amstenrade. \

KLEUREN TV te koop,
prachtig toestel. 045-270083.
Koopje, grijzeLEEFHOEK
z.g.a.n. Pr.n.o.t.k. Italiëlaan
162 Heerlen.
Te k. div. opgepl. PUZ-
ZELS af 10,-; 2 x babybed
wit ’25-, eiken ’150,-;
autostoeltje ’ 25,-; hete-
luchtkacheltje ’ 50,-;
warmwaterkruik; poppen-
wagen ’50,-. 045-223-42.

STEREOTOREN Sony +
boxen, zeer goed. 045-
-727669.
Te k. eiken BANKSTEL +
tafel; eiken eethoek + buf-
fet en nwe. bedden. 045-
-724816.
2 TWEEZITSBANKEN
t.e.a.b. Tel. 045-219137.
Te k. HONDA MT 5; eiken
secretair. Tel. 04490-78586.

Inkoop GOUD, brilj., mun-
ten, enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastraat 80A,
Heerlen, 045-714666. Defect
geen bezwaar.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

VISSPULLEN te k. gevr.
Tel. 045-229715.
GEVRAAGD gashaard en
gevelkachel. Tel. 045-
-521231.
Defecte KTV gevr. door
knutselaar, tevens def. da-
mesbrommer. Bellen na.
18.00 u. Tel. 045-728326.
Te h. gevr. app. m. 2 slpk. of'
WOONHUIS, z.s.m. omgev.
V.burg. 04406-15876.
Wij kopen en halen in heel
Limburg al uw SEXBOEK-
JES, pornobladen, eroti-
sche magazines films op
Super 8 en video foto's etc.
bel a.u.b. niet straks maar
nu 045-717775 of 043-
-253078.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's, tel. 045-272216,
272516 ook 's avonds.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. RUIMTEN voor op-
slag showroom en kantoor
± 225 m2. IndustrieparkDe
Horsel Nuth. Br. o. no. HK
546 Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gem. KAMERS va. 350-
-all-in p. mnd. Lotbroeker-
weg 19, H'broek, tel. 227291.
Te h. gemeubileerde KA-
MER. Akerstraat Nrd.
Hoensbroek tussen 17.00 en
19.00 uur tel. 045-256686.
Te h. APPARTEMENT in
centrum Heerlen ml. 045-
-711617.
Te h. APPARTEMENT
voor alleenst. of paar in
Kerkrade-Vink. 045-725667.
Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade. Tel. 045-454708
tussen 18 en 19 uur.
Opkorte termijn te h. WIN-
KELPAND ook zeer ge-
schikt voor kantoor, Win-
kelcentr., Zonstr. Cnevre-
mont/Kerkrade. Opp. 165
m 2.Te bevr. 045-460399.
Mooi APP. wk., eetk., slpk.,
w.c, keuk., douche, tuin,
cv., t.v., tel.-aansl. Huur-
subs. mog. Tel. 045-310706,
na 18 uur.
Te h. mooie gem.KAMERS
m. cv., gebr. v. tel., keuken,
douche te Kerkrade- 045-
-452128.
Te huur BOYENWONING
’5OO- excl. per maand.Aanvaarding direkt. Kou-
venderst. 177 Hoensbroek.
Inl. 045-212537 na 13.00 uur,
Kouvenderstr. 181.
Gemeubileerd APPARTE-
MENT te huur. Pappers-
jans 40 Heerlerheide.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-
broek. Tel. 045-214804.
Te h. gem. KAMER met
cv., gebruik van keuken endouche, eigen opgang, vooroudere heer, ’4OO,- per
mnd. Tel. 045-212755.
Te h. N'hagen KAMER eig.opgang, douche, wc, keu-ken, tel. 045-317786.
Te h. groot WOONHUIS teHeerlen (ruys de Beeren-
broucklaan 3) zeer geschikt
als kantoorpand, eventl.
met boyenwoning. Inl. Ass-
.kant. Limburg. Tel. 045-
-715680.

DE NIEUWE COLLECTEBUSSEN
VOOR HETRODE KRUIS
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Toegegeven, ze zien er anders uit dan het bekende stalen waarna het volledige bedrag wordt uitbetaald aan deze organi-
model. Toch kunt u hiermee geld sparen voor een van de satie. Wie meedoet met deze spaaraktie, die duurt tot 16 januari
Rode Kruis-vakantieprojecten voor gehandicapten en chronisch 1989, steunt daarmee niet alleen een goed doel maar maakt
zieken: huize IJsselvliedt.Zij hebbenhetgeld nodigvoor de aanleg bovendien nog 'ns kans op vele prachtige prijzen,
van eenaangepastzwembad.Langsde deuren lopen isnietnodig; Met elke volle ingezonden spaarkaart kunt u meedoen
u hoeft alleen maar zegels te sparen, Ggsgs'" /?ftf\ aan een 9rote R°ue Kruis-loterij waar

Die vindt u op de aktie- 1 f l§§ I ondermeereen .-■ n UCT
verpakkingen van Dreft Afwas 500 ml Kmiy ?__ÉE_>^__fi_l JWBII vliegvakantie naar HC"*
(2 zegels.,Ariei Vloeibaar 1.5 l(2zegels_ |££.f^ ~ "wlk^ \!11| ■ "t» lt «_ÜÉ__i__ü^fc camera's, kleuren- _Lr-&.l
en 3.0 (4 zegels). |^M televisies. CD.- HELPEN

De zegels - elk f 1,- waard - i^Jk 1 ~'^'>* t\ tr^^ÈlÉËl spelers en nog veel meer moois zijn te
plakt uop de speciale spaarkaart, die fe"J§|| iÉÉfiri wfP"|i| winnen.Alle details leest uop de aktie-
ookopdeaktieverpakkingzit. De volle p*~W2 P/V\ f "ff! Hf§§ iö_iifÉÜ verpakkingen. Reden genoeg om snel

opsturen naar hetRode Kruis, * """"'^■■■i^^WiP^ nieuwe'collectebus'tekopen.

DOE MEE MET DE GROTE ARIEL/DREFT-SPAARAKTIE VOOR HET RODE KRUIS

2-pers. gesloten FLAT inMaastricht voor woning el-ders in Limburg. Br.o.nr.
MA 502, LD, Stationsstraat27, 6221 BN Maastricht.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onroerend Goed
Maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen, financierin-

gen, hypotheken.
Schelsberg 132 Heerlen

Tel. 045-721866
Particulier vraagt te koop
ofte huur ouder op te knap-
pen WOONHUIS inBruns-
sum of directe omgeving.
Gelieve schriftelijk ie rea-
geren, met vermelding vanligging en eventuele huur-
of Koopprijs. Naar postbus
156, 644Ó AD Brunssum.

Hoensbroek
Centrum: goed gesitueerd
halfvrijst. woonhuis met
kleine tuin. Ind.: b.g., gang,
grote woonk. met open
keuken, toilet, verd.: 3
slpk., badk., vaste trap
naar zolder, cv., enig ach-
terstallig onderh. Vr.pr.

’ 68.00 k.k.

LIVAC BV
Brugstr. 19 Sittard

04490-10855.
Part. vr. tek. op te knappen
ouder HERENHUIS m. gr.
tuin in Oost. Mijnstr., tel.
04498-55236 na 19 uur.
Te k. te Kerkrade ruim
HOEKHUIS. Gar., tuin,
afg. achterpl., gr. kam., tv.
kam. met parket, open
keuk., bijk., bad, 3 slpks., 2e
toilet, zolder + kamer, kel-
der + cv. Tel. 045-453383.
Pracht LANDHUIS te k.
aan de Trichterweg Bruns-
sum. Vr.pr. ’ 275.000,-. Tel.
045-724690.

De verkoop van uw huis in vertrouwde handen!
Wij worden dagelijks gebeld door huizenzoekers.
Mr. Comelis Brorens makelaar O.G.
Geleen, Oranjelaan 211, tel. 04490-50318.
HEERLEN, Trigoniaerf 1,
halfvrijst. woonhuis met
gar. en tuin. Beg. gr.: en-Free/hal met toilet en trap-
partij. Woonkamer met
trapkast, open keuken met
afzuigkap. Verd.: overloop
met muurkast, 3 slpk.,
badk. met douche, v.w., 2e
toilet, aansluiting voor was-
automaat, zolder met com-
bi-cv-ketel. garage met v.w.
en aparte berging, siertuin,
spouw- en dakisolatie, rus-
tig gel. aan groenvoorzie-
ning nabij winkelcentrum.
Vraagpr. ’ 125.000,- k.k.
Vraagpr. ’ 125.000- k.k.
Makelaarskantoor Ruber
(04498/51900).
HEERLEN, nabij Oliemo-
lenstraat en Groene Boord.
Het woonhuis met tuin.
Beg. gr.: entree/hal met pla-
vuizenvloer, woonkamer
met erker, luxe aanbouw-
keuken, bükeuken/berging
met spoelkeuken, terras:
ca. 25 m2, achterom bereik-
baar; le verd.: 3 slpk.,
badk.; 2e verd.: mansarde-
kamer. Vraagpr. ’ 147.500-
-k.k. Makelaarskantoor Ru-
ber (04498/51900).
LINNE: leuk woonhuis in
dorpskern, Ou-Holl.süjl m.
garage, hobby c.g. werk-
ruimte (50 m.2). Grote tuin.
pr. ’225.000,- k.k., tel.
04490-10855 overd., 04746-
-4742 na 6 uur.
Te k. ÜBACH O. WORMS
Namiddags Driessen, half-
vrijst. woonh. met garage
en berg. Ind.: beg.grond:
hal, wc, woonk. en open
keuken; le verd.: 3 slpk.,
badk., vaste trap naar geh.
begaanb. zolder. Vr.pr.
n.o.t.k. Inl. adv.buro J.C.M.
Janssen, tel. 04450-3737.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.

Gratis af te halen 1-jarige
POESJES met kattebak.
Sittarderweg 195 Heerlen.
BOBTAIL 6 mnd. erg lief
ook v. kind. Kan alleen zijn, alle inentingen gehad
’700,-, tel. 045-7.7856.
Te k. YORKSHIRE-TER-RIERS, P. de Hoogstr. 10,
Elsloo. "Hoge BELONING voor
diegene, die aanwijzing kan
teven, waar myn hond zich

evindt: Groenendaler (zw.
herder), weggelopen omg.
Hoensbroek op maandag
17 oktober jl tel. 045-
-725834.
Te koop nest LABRA-
DORS, tel. 04743-2303.
Te k. nest M. HERDERS,
zeer mooi, 8 wek., geënt enontwormd. ’ 175,-. St. Qui-rinusstr. 68, Kerkrade.
Te k. 2 k. grijze roodstaartPAPEGAAIEN met pap.
Tel. 04493-3228.
Pracht MINI-PONY'S, div.
kleuren en dwerggeitjes te
k.Tel. 04492-3112.

Te k. KNOPACCORDEON
merk Hohner Vox 4 metmidi. pr. ’5500,-; 045--414006.

Te k. gebr. PUCH Maxi,
Vespa, tevens gebruikte on-
derdelen voor elke brom-
fiets. Maasstraat 3, Beers-
dal-Heerlen, tel. 045-725309.
Te k. HONDA MT 5 5 gang
verhoogd bj. '85, v.d.Oeversfr. 44, Hrl. Molen-
berg.

Te k. Maxi PUCHT in
nieuwstaat. Pr. ’425,-. Tel. p
045-728326.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st.
Pr. ’475,-; herenfiets met
versnelling ’ 185,-. 045-
-421539. ,
Te k. HONDA MT 5 bwj.
'85, zeer mooi. Vr.pr.,’ 1050,-. Tel. 045-212896.

!Te k. in uitst. st. ZUN-
DAPP CS 50, sterw. + verz.
Pannenberg 61 Hoens-
broek.

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht. "

GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN. r t,

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36x 48x 60 x 72x 84x
5100 165- 130- 109-

-15000 478,-^ 374,- 312,- 269- 244-
-25000 797- 624,- 521- 449- 402-
-30000 957- 751,- 626- 528,- 487-

Effêct. rente vanaf 9,6%
Zeer goedkope tarieven.

Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.
Overlijdensrisiko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.
Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontant.
Voordelige 1e en 2e hypotheken.

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd(gediplomeerd) kredietintermediair.
Lid Ned. ver. Financierings Adviseurs NVF

Schelsberg 54, Heerlen.
Tel. 045-721781/724132.

Dagelijks geopend tot 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur.

I kilo VERS MAGER SPEK 4_ I
I kilo limb. HOOFDKAAS 4?8I
I kiio gezouten BUIKSPEK 5.98 1 1I kiio HALSKOTELETTEN 5?8 I ,
I k i.o KONIJNEBOUTEN 9?8|IküoKOPHAAS 14?8I

Donderdag koopavond AMBY-
(behalve in Sittard) _____________________________________ MAASTRICHT:
HEERLEN: _^^^^TH IHT""^^^______^ Lindeplein 1
Heerlerbaan 106 # «m____J mmm ■_■■_*%
BRUNSSUM: # I L__J L-J L___J_ \ GEOPEND
Julianaslraat 24 VANAF
SITTARD: WOENSDAG(Sanderbout): Veestraat 42 12 UUR

_P^"____^_P^P___''^WfPW __FV^^^W__r"V^_^^V__!



Tariefsysteem
Sinds 1 januari van dit jaar is eennieuw tariefsysteem voor medicijnenvan kracht. Volgens dit systeem magde apotheker voor bepaalde medicij-nen toeslag berekenen. Voor zieken-
fondsverzekerden bedraagt deze toe-zag ’ 11,30., maar zij merken niet zo-veel van de toeslag. De rekeningwordt immers grotendeels door het?èlf ufonds betaald. de verzekerden
~Aa, fcetalen de zogenaamde 'mcdi-ClJnknaak'.

Particulier verzekerden merken des ten^er. Zij betalen allereerst de toeslag
'an 2'lo geneel zeli en moeten voorsoedkope' medicijnen soms meeraan 10 keer zoveel betalen als voor 1Januari. De Consumentenbond bere-

kende dat tweederde deel van de ge-
neesmiddelen duurder is geworden.
Om hun handelwijze te verdedigen
wezen de apothekers op niet bestaan-
de wettelijke regelingen of verwezen
naar afspraken die in hun regio zou-
den gelden. Een ander onjuist argu-
ment van apothekers is dat het me-
disch onverantwoord zou zijn als de
apotheker de hoeveelheid medicijn in
één keer zou meegeven. Volgens de
bond is dit geen zaak voor de apothe-
ker maar moeten arts en patiënt dit sa-
men zelf uitmaken.
Het blijkt zelfs mogelijk te zijn de hoe-
veelheid medicijnen in een keer mee
te nemen als twee maal de toeslag
werd betaald.

Bij het KLOZ, de organisatievoor parti-
culiere ziektekostenverzekeraars, is
men al langer op de hoogte van het
gesjoemel met de medicijnentoeslag.
Volgens directeur Scheres bleken de
schadeclaims van de leden na januari
van dit jaar opvallend te zijn gestegen.
Ook het KLOS is een onderzoek ge-
start naar de omvang van het 'knippen
van recepten' en hoopt binnenkort de
resultaten bekend te kunnen maken.
Tenslotte meldt de Consumentenbond
dat zij van haar leden veel klachten
ontvangt over het berekenen van ad-
ministratie- en emballagekosten. Vol-
gens de wettelijke regeling mag dit
sinds 1 januari niet meer bij medicij-
nen waarop toeslag wordt berekend,
omdat dit bedrag al in de toeslag is
opgenomen. Reden waarom de bond
haar leden oproept om een klacht in te
dienen bij de KNMP of bij de bond
zelf, wanneer men denkt ten onrechte
toeslag of andere kosten extra te heb-
ben betaald aan de apotheker.

Boekbespreking Zuurkoolboek
ter_^__° in ons land een typische win-
hond 'e' Ne9enennegentig van dest_Jrerd keer wordt ze gegeten alsl^pPot-zuurkool-met-wo_st.
Van

deze groenteconserve, die friszuur
aan Smaak' ciA verteerbaar en zeer rijk
lijlch"amine C is, heeft veel meer moge-

Zuur„!_Sgs derde «^ verschenen«Koolboek, geschreven door Wimy en uitgebracht door Uitgeverij In

den Toren in Baam, is een smakelijke
kennismaking met dit volksvoedsel uit
Midden- en Oost-Europa.
Het boek behandelt onder meer de ge-
schiedenis, de medische toepassings-
mogelijkheden en het zelf maken vanzuurkool. Verder in het boek een grote 'variëteit aan eenvoudig te bereiden,
maar ook moeilijker gerechten, alle
voorzien van vlees-, kruiden- en wijnad-
viezen.

Het boekje is voor ’ 17.50 in iedere
boekwinkelte koop.

Brochure
'Fit zijn en blijven' is een nieuwe bro-
chure van het Voorlichtingsbureau van
de Voeding en bestemd voor zogenaam-
de 'jongere ouderen', mensen die de
vijftig zijn gepasseerd.

Het boekje geeft veel praktische tips
voor het samenstellen van een gezonde
dagelijkse voeding. In de brochure is
onder meer veel aandacht besteed aan
het inkopen en bewaren van voedings-
middelen. Aan bod komen ook het ge-
zellig tafelen, hetgoede gewicht en de
zogenaamde botontkalking.

Het is een fleurig geïllustreerde brochu-
re van 36 pagina's. Ze is te bestellen
door overmaking van ’ 4,75 (mcl. ver-
zendkosten) op gironummer 4323700 van
het Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding in Den Haag, onder vermelding de
totel en bestelnummer 115.

Heeft Nederland wel een
mening over abortuspil?

2al ook ons land op korte termijnue beschikking hebben over een
abortuspil? Deze vraag kan ik, naeiuge studie, met een 'half-ja' be-antwoorden. Een 'neen' is teveel
gezegd omdat de abortuspil name-JJJk in Nederland al bekend is, zijnet m de vorm van een experiment.
Nederlandse vrouwen zijn de afge-
RnÜ 11 aren getest op niiddel
RU-486, mifépristone. Ter gerust-stelling; iedere proefpersoon wist

De ervaringen zouden over-wegend positief, dus gunstig zijn.

ijl net 'halve-ja' ligt ook opgeslotene nog onbekende mening van hetCollege ter beoordeling van ge-neesmiddelen. Dit is de bevoegde
■nstantie die, bij aanvaarding voorfegistratie, het fiat geeft aan ver-kop van het middel. Zo ver is hetevenwel nog niet.

i* 1Frankrijk waar RU-486 wel al opac markt is, blijft de verkoop be-perkt tot specialistische centra. HetHikt oojj j-j ons land| -gjjg- voorio_
Pl9. niet voor de hand te liggen dat°°k huisartsen de abortuspil zullen9aan voorschrijven.

Is de vergelijking met deklassieke
zwangerschaps-onderbreking, viaeen ingreep, terecht? Wie had ikdat beter kunnen vragen dan de'uitvinder' professor E.E. Baulieu,
gynaecoloog in Parijs: „Dat is in-
derdaad het geval, ja. RU-486 iseen anti-hormoon van progesteron,de stof die verantwoordelijk is voorhet instandhouden van de zwan-
gerschap. Indien je progesteron
blokkeert, valt de bescherming dus
weg." Balieu merkt op dat circa
4000 vrouwen in Frankrijk, ver-deeld over 150 centra, het middelde laatste twee maanden hebbeningenomen. Bij bijna 96% (!) ont-stond een vloeiing, ten teken vanhet afbreken van de zwanger-
schap. De resterende groep on-derging alsnog een klassiekezwangerschaps-onderbreking. Het
middel had bij hen blijkbaar niethet beoogde resultaat gehad.

Ingewijden vragen zich vooral af
hoe, behalve de mening van ge-
noemde commissie, de stemming
onder het Nederlandse volk zal zijn
of zal worden. In tegenstelling totin Frankrijk is al wel een voorzet

gegeven door het kamerlid
M. Leerling van de RPF. Afgelopen
maandag zei hij nog altijd te wach-
ten op het antwoord van minister
Brinkman op zijn kamervragen
over de abortuspil. „Ik ben vierkant
tegen", zo luidde zijn resolute be-
scheid.

De reactie van de betrokken firma
Roussel is illustratief voor het feit
dat het ook buiten Den Haag nog
geen 'afgemaakte' zaak is. Ge-
vraagd naar de streefdatum voor
de introduktie, laat zij weten dat dit
begin volgend jaarzou kunnen zijn.

Zou kunnen zijn... Daarover door-
gevraagd bevestigt mevrouw
E. Dieckman van Roussel, te ver-
wachten dat de beoordelingscom-
missie zéér waarschijnlijk positief
zal rapporteren, maar „daarmee
staat voor ons nog niet vast dat het
produkt inderdaad op de markt zal
komen!" Hiermee doelt Roussel
(leverancier ook van Glifanan en
Ultacit) op een eventuele negatieve
ontvangst door het Nederlandse
publiek. Ook al lijkt daarvan nog
geen sprake, de firma is kopschuw

Gesjoemel met toeslag op medicijnen
Beroepsvereniging schrikt

van cijfers Consumentenbond
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van dePharmacie (KNMP) reageerde geschrokken op de cijfers van de Con-
sumentenbond, waaruit zou blijken dat één op de negen apothekers de
recepten 'verknipt. Dat wil zeggen zij verkleinen ineens de hoeveel-heid medicijnen waardoor deze in twee of drie keren moeten worden«gehaald en brengen daarvoor onterecht extra toeslagen in rekening,tt schrijft de Consumentenbond in het nieuwste nummer van de Con-sumentengids.
°e voorzitter van de KNMP, drs. A.B-

-"
u°x, zei de getallen niet te kennenen wil daarover met de Consumenten-bond gaan praten. Hij stelde een cir-culaire aan de leden in het vooruit-
ent,cnt, waarin duidelijk wordt gemaakt

«aJ deze praktijken niet door de beu-gel kunnen.

"^Consumentenbond heeft zelf een
thu

kproef uitgevoerd bij 45 apo-
H_!ers' Bi> "tf ervan werd het echte
aoktersrecept 'verknipt. De bondiieit dat het ten onrechte heffen van deWedicijnentoeslag nog vaker gebeurtaan uit de proef blijkt. Meer dan eenszeiden de apothekers zelf dat ze de to-tale hoeveelheid in één keer meega-ven omdat de betrokkenen niet in depuurt woonden. Bij de nabijwonende
kanten zeiden ze de recepten in klei-nere hoeveelheden te verdelen.

Gebruik vitamine D
kleuters onvoldoende
Uit een onlangs gehouden onderzoek
onder bijna 200 ouders met kinderen
van 0 tot en met 6 jaar blijkt, dat ruim
35% van deze groep kinderen te wei-
nig vitamine D krijgt.
Dit in tegenstelling tot het advies van
de Voedingsraad die het gebruik van
extra vitamine D, ter voorkoming van
de zgn. Engelse ziekte, voor kinderen
van 0 tot en met 2 jaar iedere dag
noodzakelijk acht en voor kinderen
van 3 tot en met 6 jaar als de 'R' in de

maand is. Engelse ziekte uit zich onder
meer door het krijgen van kromme
beentjes.

Hoewel onvoldoende, blijkt toch dat
bijna alle kinderen van 0 tot en met 2
jaar extra vitamine D krijgen. Dit hoge
gebruik is toe te schrijven aan de be-
zoeken die de ouders met de kinde-
ren in deze leeftijd aan het consultatie-
bureau brengen. Dit bureau adviseert
de ouders de kinderen dagelijks een

extra hoeveelheid van deze vitamine
in druppel- of tabletvorm toe te die-
nen. Desondanks is uit het onderzoek
naar voren gekomen, dat 43% van de
kinderen vitamine D niet tijdens de
juiste periodes toegediend krijgen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door
bureau Marktresponse uit Amersfoort
in opdracht van Chefaro. Hieruit bleek
verder dat het gebruik van vitamine D
na het tweede levensjaar sterk af-
neemt, omdat dan het consulatiebu-
reau minder wordt bezocht en daar-
mee de stimulans voor de ouders om
extra vitamine D te geven.

Dr. Thörig, Hoofd Vitamine Informa-
tiebureau, zegt hierover: „De belang-
rijke functie van het consultatiebureau
als voorlichtings- en adviesorgaan
over voeding en opvoeding van kin-
deren wordt door dit onderzoek nog-
maals bevestigd. Immers de meeste
ouders geven kinderen extra vitamine
D.
Consulatiebureaus zouden echter
twee zaken nog meer moeten bena-
drukken. Ten eerste: geef extra vita-
mine D tot de zevende verjaardag.
Ten tweede: geef het iedere dag aan
kinderen conform het advies van de
Voedingsraad."

%Belangrijk onderdeel van
het voedingspatroon van de
kleuters is vitamine D

Enquête
Een enquête heeft bovendien be-
wezen dat 80% van de gebruiksters
de abortuspil verkoos boven een
klassieke ingreep." Met lede ogen
zegt de hoogleraar de situatie in
Brazilië te hebben aanschouwd.
Daar nam hij vorige week met
10.000 collega's deel aan een we-

reld-gynaecologencongres. Brazi-
liaanse collega's onthulden dat in
hun land 3 miljoen illegale abortus-
sen per jaar plaatsvinden, met alle
gevolgen vandien. „Tegenstanders
zouden daar maar eens aan moeten
denken", aldus de Parijse 'uitvin-
der', die zijn landgenoten soms
weinig tolerant vindt.

consument

Landelijk informatiepunt
blinden en slechtzienden

De Nederlandse Vereniging van
Blinden en Slechtzienden heeft
voor leden en niet-leden sinds kort
een speciale service-telefoonlijn
geopend. Het nummer is 030-
-945455.

Wat wil men met deze telefoonlijn
bereiken? Voor visueel gehandi-
capten is de telefoon een bij uitstek
geschikt medium. Op die manier ishet mogelijk om met andere men-
sen in kontakt te treden of informa-
tie in te winnen. Even ergens naar
toe gaan is vaak een hele onderne-
ming.

De slechtziendenkunnen via dit te-
lefoonnummer informatie krijgen
over speciale hulpmiddelen, voor-
zieningen en regelingen die er be-
staan en waar ze te vinden zijn.
Maar de medewerkers zijn daar-

naast bereid te luisteren naar voor-
komende problemen en nemen
daar ook ruimschoots de tijd voor.
Deze lijn is niet alleen bedoeld
voor jonge of oude mensen, die
slechtziend zijn, slecht gaan zien of

blind zijn. ledereen die betrokken
is bij visueel gehandicapten, bij-
voorbeeld partners, ouders, lera-
ren, werkgevers en hulpverleners
kunnen voor inlichtingen en infor-
matie terecht.

Een kleine groep goed opgeleide
vast medewerkers, die zelf visueel
gehandicapt zijn werken aan de
andere kant van de lijn. Door hun
eigen ervaring, studie en training
zijn ze vertrouwd met de vele vra-
gen rond de visuele handicap.
Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig
omgegaan met vertrouwelijke ge-
gevens. De slechtzienden- en blin-
denlijn werkt nauw samen met an-
dere organisaties in deze sector.
Voorlopig is de telefoonlijn op
werkdagen bemand van 09.00 tot
13.00 uur, maar hoopt op spoedige
uitbreidingvan de openingstijden.

gezond op...beter af...
door Jos Benders, arts

geraakt door de polemiek in
Frankrijk. Bij ons hebben de me-
dia, zo lijkt het, de abortuspil voor-
lopig niet tot de headlines verhe-
ven.

Professor Baulieu: „Ik ben hier af-
geschilderd als doder van babies.
De abortuspil wordt juist zeer
vroeg in de zwangerschap gebruikt
(de eerste 4 = 2 weken 'overtijd').
Het effect ervan is een vloeiing zo-
als bij een uitgestelde menstruatie.

" Professor Baulieu, 'uitvinder
van de abortuspil': „Franssen
soms weinig tolerant."

Groenten prijziger
GRUBBENVORST - Huis-aan-huis-
verkopers hebben de lange onder-
broek weer aangetrokken. Het be-
gint fris te worden. Bijgevolg is er
volvelds weer volop bedrijvigheid.
De vollegrondsgroentetelers willen
de vorst vóór zijn.
Er gaat opmerkelijk veel kool de be-
waarcellen in. Dat komt, omdat de
prijs voor de verschillende koolsoor-
ten momenteel erg laag is. Wie zelf
zuurkool wil maken, moet nu witte
kool inkopen. Grote partijen gingen
voor de minimumprijs van 6 cent de
kilo van de hand.
Boerenkool kwam aan twee dub-
beltjes de kilo, breekpeen aan vier
dubbeltjes. Er kan derhalve weer
voor weinig geld stamppot worden
bereid.
Peperduur was de bospeen. Werd
vorige week voor de bos negen dub-
beltjes betaald, gisteren werd er

’ 2,- voor neergeteld.
De zomerproducten van de vollegrond Taken op. Bijgevolg trekt de
prijs aan. Slatelers kregen voor hun
kropje zelfs acht dubbeltjes. Met die
heropleving kan het slechte slasei-
zoen echter niet meer worden goed
gemaakt. Acht dubbeltjes deed ook
de betere struik bleekselderij. Tot

’ 1,50 de kilo ging knolvenkel - een
teelt die in het I_mbra-ruinbouwge-
bied aan belangstelling wint. De aan-
voer is in één jaartijd verdubbeld.
Een ander product, dat in Grubben-
vorst vaste voet aan de grond heeft
gekregen, isrettich - een grote witte
wortel die als komkommer wordt ge-
sneden en als tafelzuur wordt geser-

veerd. Vooral onze Oosterburen zijn
er liefhebber van. Normaal heeft ret-
tich de lengte van een lineaal. De ret-
tich, die Jac Kleuskens, chef van de
vollegrondsgroenteproeftuin in Horst
echter ontwikkelde, reikt wel aan
een el. Het betren het Japanse ras
Daikon dat in de Limburgse en Bra-
bantse zandgronden goed gedijt. De
handel geeft er vlot twee kwartjes
per stuk voor.

rond
rond
Wat de winterproducten van de vol-
legrond betreft: prei en witlof wer-
den prijziger. In netzakken kwam
prei aan ’ 1,25 de kilo. Het voor de
export bestemde witlof piekte naar

’ 3,50 de kilo.
Ook de kasproducten trokken aan.
De prijs van komkommers lag russen
twee kwartjes en ’ 1,25 per stuk, van
tomaten tussen ’ 1,50 en ’ 1,80 de
kilo en die van paprika's tussen ’ 3-
en ’ 5,- per kilo.
Appels zijn goedkoop, peren duur.
Doyenne du Comice kwam aan ’ 1,75
de kilo, Conference aan ’ 1,40. Gie-
ser Wildeman, een stoofpeer van de
zwaardere kleigrond, deed ’ 1,30 de
kilo, Saint Rémy, de roodkokende
stoofpeer van Limburgse bodem, ne-
gen dubbeltjes de kilo.

jan van lieshout

Doel: kwaliteitsverbetering en voorlichting

Jaarprijzen '88
beste speelgoed

De Stichting Speel Goed Nederland
heeft de jaarprijzen 1988 voor 'Het beste
speelgoed' bekendgemaakt. De stich-
ting heeft in zes categorieën een aantal
produkten beoordeeld en bekroond met
een prijs.
In de categorie babyspeelgoed van 0-2
jaar ging de prijs naar een bijzonder so-
lide beukenhouten driewieler met mas-
sieve wielen. Deze viel op door zijn bij-
zonder exclusieve vormgeving. Het is
een produkt van Nederlands fabrikaat
met een verantwoorde materiaalkeuze.
Bij het peuter- en kleuterspeelgoed in de
categorie 2-5 jaarviel het Potten en pan-
nen orkest deeer te beurt. Met dit speel-
goed kan het kind muziek maken, de
keuken nabootsen, 'koken' en stapelen.
De overwegingen van de jury om de
prijs toe te kennen waren: zeer origi-
neel, goede muziekklanken. Het is een
multifunctioneel produkt met een grote
variatie aan speelmogelijkheden.
Nauwkeurige detaillering, een uitge-
breid assortiment, grote speelwaarde en
de vele combinatiemogelijkheden spra-
ken de jury bijzonder aan bij Micro Ma-
chines. In de categorie C - speelgoed
voor jongensvan 6 jaaren ouder -kwam
het vliegtuig in deze serie als winnaar uit
de bus.
Voor de toekenning van de prijs in de
categorie D - speelgoed voor meisjes

van 6 jaar en ouder - koos de juryvooi
de pop Miss Make Up. Deze pop heef
alle speelmogelijkheden van de klassie
ke pop, is een leuke variatie op de zgn
opmaakpop en is echt iets nieuws op
poppengebied.
Het gezelschapsspel Timber in de cate-
gorie E; spellen en puzzels, is bestemd
voor jong en oud. Het is een leuk aktie-
spel vol spanning en tumult met eenvou-
dige spelregels. De jury kende de prijs
toe omdat het origineelen degelijk is uit-
gevoerd. Het spel heeft een grote speel-
waarde voor jong en oud en is door zijn
frisse kleurstelling erg aantrekkelijk.
In de categorie F; hobby, techniek ei
creativiteit, kende de jury de prijs- toe
aan een videogame met duizend-en-ee:
uitbreidingsmogelijkheden. Zij vonder
het grafisch en technisch zeer goed uit
gevoerd. Het computerspel is geschik
voor een brede leeftijdsgroep met onge
kende spelmogelijkheden en uitbreL
ding met o.m. een fitness-mat.
Namens de Stichting Speel Goed Neder-
land werden de prijzen toegekend door
een deskundige jury onder voorzilter-
schap van P. Erich. De stichting heeft tot
doel het imago van het speelgoed en in
het bijzonder de kwaliteit te verbeteren
door middel van voorlichting en het ont-
wikkelen van activiteiten voor zowel de
industrie, de handel als de consument.

" HetDisney Potten en Pannenorkest bekroond in de categorieB: Peu-
ter- en Kleuterspeelgoed van 2-5 jaar. (f69,95).
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%7.99voor 'nvolle wagen hoeft uuw £li
portemonnee niet leeg te halen!- f<~"lï> f NOBO CHOCO SPRITS KRUISBESSENVLAAI UNOX ROOKWORST sgy.^f BIEFSTUK

YOGHO YOGHO DRINK Meikof puur, 1 CA CCA Vacuüm verpakt. OOQ ___________ 100 gram OQQo.a. frambozen, perziken, l_l_f%l Ép 195 gram l&èr J-.+JZ/ 1000 gram -5^5 O.OU 250 gram J2£& _L..0*7 3*49- £-.Z/ZJ
l3ÉË*ffl aardbeien,kersen (30% meer inhoud.) MOORKOPPEN __^. .- _ ROSBIEF

I^Trl0,
IC~ 14Q SCHEP ZELF, BESPAAR GELD: 4 stuks >| CA 350 gram 3S*sJ.sJ+J EESTMEÉ 100 gram OOQPak 1 liter W ±.*±Z> PITTAH BROKKEN (300gram) J*9<r 4.DU WOOLITE fAC„_^ö^r __#___»>?!kW 1 QQ UITDEBEDIENINGS- Fles 500 ml. £^9- / .^O g£,^.:f KOGEL-J Ik CampWi mmmfA^'M Per kil° 3^25 ■■"*'*' AFDELING Met 3 gratis sachets. [_T________ Bl EFSTUK

«S^ ___■« ,_-_:>—'B___\x__^-- _____ __B>.< _______ M____^^_^^^^ H_^^^^_-^^on|^^^^_^__ BM_^^^^M
_

Ha_- 4 /%/*\ j-f^-»-v> _^^^IrWHlfll BÉÉEIPPPI SKSSPECULAAS Fl LET AM ER I CAI N HtTTTWIfRWW lOOgram g
I| snipperpopjes 1 CA lTll!fi_J'Jl n 3l^ %J»*m+J

PF lnmn| _PW^XIHB P_ OjQ lOOgram JLB9- -L.Ot/ lißMißlif __£..—_ BIEFLA PP EN
W^SFrwn |L %JH 4 stuks JL2S- \J.WW .«_,„„--,«, «„cai Anc

|^ii^^«jÉ___________i____________l ee^^ ioo gram O 10VERS VAN HET MES: ~ «TDWNK |bf l^f» JOH MA ZALMSALADE sP |TSKOOL A "7C 1^ Z. Lz7
STEGEMAN HARDE I <_^«R^fe DUBBELVLA IOQ O

,TSK°°L 0-75
WORST Vanille/aardbeien of lOOgram ZX? X.OZ7 *"° w"# w

Cervelaat extra, cervelas tófk £H «^»iüi^» chocolade/vanille. IOQ ROD E
oriëntal.plockworstof \mh /Am HOLSDONATIN Pak 1 liter 2&s X.OZ7 GOUDREINETTEN

_J____ goudsalami. \WêÜ M Zak 2.5 kilo riC . Kilo 25 I
R lOOgram ICA KI fS^TT O-/ O I / J-____w

Nü _l__w«7 L3S-2—«»» f 4,-retour via bank of giro. # 11

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 5 november a.s.. ____*___F __^_______F__r__r __^ ' - 'I _»^tfHX
I Lage prijzen en winkelgefiïakonder één dak
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_■■nnnnnra n__g^^«»^___ii_i_i_i i , . $<#.„
stelnuuw^ ---.-, ■■■ ■■fc«----mggMmm_■■■^^■■■■B ,:jfl^j tk- Ê2li£

W( V__J\ )/_sil^^^_^r7 \W\ houden- f'mè\l Blankhouten flessenrek in Ideale ovale ceintuurhanger. Is Witte geëmailleerde fluitketel I /// —————^-^——^—^^—______YliV \l Re9e|Plank \-*€J'-!fA harmonicamodel.Biedt een ook geschiktvoor b.v. dassen, met bakeliet handgreep. Geschikt — /IJ ffWP^ _-liU,/J'\_ V met handig V^^nt/ ordelijk en veilig onderkomen aan sjaals e.d. en gemakkelijkaan de voor gas en elektra. Inhoud 15 Modern uitgevoerde s====_ ==_____^_^ /II Waldrestaurant Öffnungszeiten
BL^SS^ÜJ-Jr hulpje ca. 10flessen. wand te bevestigen liter. druktoetstelefoon a===£_____y _j. Tante Lucie tagl ab 10 00 Uhr
T^^Ê —9CkE Il 5.0? I r\f\C li Nu I _*%/-__- L I _■_"__- L 1 __■>%_■__- 1■ Sye 2000met geheugen en ■ |J An der Windmühle 31 Küche durchgehend

. 7f5 [H 2?5 Il 1 8f5 ||*»| 4?5 1| 1tCF^Il gsffasL,, 1 25 r ||| | __?__?-.
__^ ■———~—————————-—■——————————————————————____!

olm^ensdag dansen inOUD MERKEÊBEEKvoorai eenstaanden of paren.O?h enJns voor f I._ caféstrlf Mfrkelbeek, Kerk-jggUng' Merkelbeek,
Vanaf donderdag 13 okto-£er gezellig dansen met or-
R AslHappiness in ELDO-kTTO^, Bongerd 5 Spau-

04493-4193.
fENZAAM: doe er wat
m n i 1huwelÜksrelatiebu--045-?iei_ k̂B. 04^98-54604 of

ik ben bij Ma-*ado geweest, maak a.u.b.__£_____uwe afspraak. Jan.
&42jr. met 3 kind. zkt.jeuke, begripvolle VROUW
hÏÏ ,samen er weer iets inr«_fyen van te maken, allenrfnMorden beantw. o.
st/ f,8.2.93 LD Rumpener-g_______3j43 CC Brunssum.
vfARTNÈR-TRUST".j|gg|eburo. Inl. tel.

Charmante slanke zaken
man, directeur, 49 jaar, we
duwnaar, uit zeer goed mi
lieu, met alle mogelrjkhe
den, zoekt langs deze weg
op eerlijke, correcte wijze
in contact te komen megoed uitziende, representaFieve, flinke DAME. Leef
tijd tussen 42-50 jaar, uigoed milieu. Om van het le
ven iets moois te makenMijn afkomst staat garan
voor eerlijkheid, betrouw
baarheid en discretie. Zi
die hier op willenreageren
gelieven te schrijven eifoto bij te voegen. Brievei
onder nr. HK, 553, LD
Postbus 3100, 6401 DI
Heerlen. Geheimhouding
verzekerd.
Moderne vrouw, 38 jr.
zoekt contact met lieverus
tige MAN. Br.m.foto
Br.o.nr. XE 011, LD. Mark
42, 6461 EP Kerkrade.
J. vrouw 45 jr. zkt. leuk(
PARTNER met veel gevoe
voor humor. Liefst ± 1.81
gr. die ook graag eens ui
gaat en van reizen houdt
Lfst. met foto. Br.o.nr. Hl024, LD, Geerstr. 5, 641NM Heerlen.

BOOTS
::_B_is___ ii___B__v ____sS^__kk

l*__ra _»________l^i^_
hK^s.»'- ®»

:-#Jsaß __Pk\ ï

"' '' ili__fiP^ :W 1 V ''
*_*^'^4 RB " 9R_M__>t^&%<<^:

' __B___fc'i_____?__-!^^x ___

m^yf Nu,h' Stationsstraat 224, tel. 045-241286JJL^^— _^ «y» Wyckerbrugstraat 38A,
&tg^r,^/^6221 ED Maastricht, tel. 043-210426'

--.l Donderdag koopavond tot 8 uur___ ac"oenen b.v. s maandags tot 1 uur gesloten

Uw vakspecialist voor het leggen, opschuren en "^borstelen van alle soorten massief parket.
« mm massief eiken plankenvloeren gelegd
reeds vanaf ’ 150,-/m2

**** OPRUIMINGSAANBIEDNGEN **★*
voor de doe het zelver, prijzen ongelegd, mcl. BTW

* Essen rustiek plankenvloer 22 mm dik: ’ 99,00/m2 I
* Douglas Pine plankenvloer 22 mm dik: ’49,50/m2 I* rrans eiken vermisseau stroken parket 22 mm: ’49,50/m2 I

»* Alle produkten zijn uit eigen fabriek «*
»» Dus profiteer van onze fabrieksprijzen ««

76762 Beitel 114 - Bel 045-418989 - Heerlen I

Verkoop bij Executie
?P donderdag, 3 november 1988 te 11.00 uur, zullen«J laste van V.O.F. Gebr. Weusten, gevestigd te Ec-'r^de. Dorpsstr. nr. 86, worden verkocht enige roe-

de goederen, te weten: kantoormeubilair, copieer-
PParaat, schrijfmachine, steigermat, betonmolen,
ouwiift, div. electr. handgereedschappen, ladders, V.

VA. P'ck-L)p bestelauto + personenauto en wat verderc koop zal worden aangeboden.c verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en ge-schiedt a contant zonder opgeld.e goederen zijn een uur vóór de verkoop voor eenie-Qer te bezichtigen.
De deurwaarder der
rijksbelastingen, belast met de
executie.

rSssr?tT_r/^
Ï^^^^JV/J r^^^^^^J V mm

\v^X^%m^T\ ê
_^^_TTTZ^ _PÈ
_n__lf'>>>7T__! " 1 K. b_bV fli

____A* ' '>_________! ______________________________________________
_______! __H_L__l

s- Opruiming TREKKERS:!U David Brown 990 ’lOOO,-; !i. Ford 4000 ’ 2500,-; Ursuséo '"t pk ’ 3500,-; Belarus BK 80 ,
i- 80 pk m. 4-wiel aandrijvingf- ’12500,-; Eicher werktui-
it gendrager m. voorlader en !
!- transportbak ’3250,-; Samé :i. 70 pk. m. cabine ’6000,-; :'t Hako tuintrekker ’1500,-. ■'- Als ingeruild excl. BTW,
Ü Collé Sittard, tel. 04490- 1
i, 19980. 1
n '

Grote LANDBOUW- "WERKTUIGENSHOW.
Open huis, Susteren, van |
donderdag 3 november tot 1
zaterdag 5 november van ;
10.00 tot 22.00 uur en zon-
dag 6 november van 10.00'tot 20.00 uur, op ons bedrijf !aan de Handelswee 9(indu- ;
strieterrein) te Susteren.
Beleefd uitnodigend:
mech.Lud. Collé, Susteren.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’6,-; Veendrick ingangkasteel Amstenrade.

3-wielig 12 pk TREK- ,
KERTJE, electr. startend, j
moet opgeknapt worden. [
Pr. ’ 500,-; Tel. 04450-1480. {
Te k. 3/4 Arab. h. VEULEN A
6 mnd.; D. pony inruil klei- *ne Wels pony mogelijk. \Kruisstr. 35 Broeksittard. *Tel. 04490-20601. «
Te koop nieuwe Zetro 1TREKKER 7211 70 pk, m. Igeluidsarme cabine voor \een zeer gunstigeprijs. Col- \lé Sittard, tel. 04490-19980.

re koop: 1- en 2-rijige PZ imaishakselaars; 1 f-rijige ____fl_____rr~_____~|___~_l É ___ _T___li ■__*~r_r~___H___iKernper maishakselaar; 5 I IB^^B BJ. I _Pl l__^lfldpwagens m. silageschot- M^^2______L_________Ï_ _________ _________ m7t^HKvT*mf»mWJi*'-§TyirWjnTH^n^^M
;en; 15 opraapwagens v. 35- I j^^^A^^^ll&A^^g^Bm3; mengmestver- I __P^^S _F i_T* __l __F^^^_F__F_P____V^_rrV_P'^_r9^Vspreiders; 30 gebr. ploegen. I ' . Wf W * J I"Jf£* __f_« I I [__M MB■ JI __*x_H _5 IEnkele demo vastetandcul- I _____r '*-_2_i -P^-P-B/ i-4k j_T I I*J lv ■ m _. 1 ■*lw_ ■.____! ■ !.*,_>■>] H'
uvatoren. Tevens keuze uit I _Br*-X i 1 ~>T?—^PJjen 30-tal gebr. tractoren. I x ( X ~*Crk jFv-^V '0 _Bl f:OLLE Sittard, tel. 04490- I _f^_^__l^_>-i^^frr4^ I' ►^ÏÏJJÏ Wki f"r=T»BUS ITI19980. Il T_r_\__^___J,Ap_t^_'^^_B m^lJV^^X^A|^HI __É_kr_ÉrAiW/r7T_.rY''^'- ■ PJHre k. VOEDERWORTE- I __#_____9f__B^J_!'_______/; 'm. ___ ■"] r«_| -TV. ■r_ftl aHI »] I _«J«J -II BILEN. Gebr. Schaepkens, I EJf |^A____i l"JL*lWmll Pl*! 1 1 _ I ■!'_»_H B
Klimmenderstraat 106, I _______s!iifl_l!lln_^^M_
Klimmen, 04405-1359. _____________________________■

„ _______"__"""__"""""—~"_^~~~"""~""~——~"""~~'—~——~—————"——--—■———-—-^^^-^——^———————^^—^^——————————————.^——^^^—^^-^^^-.mm—m
), I " — —P
g

Ligt hetaan mij of
ishethier zowarm?

,3 „_t- _K_& :':____■_-:-: J_____J_. ' ■ $ '*':% _?' wf :--._i___S_________Ji .-______£&■ ■'':"':'-____"<v: ':ÏB9S * _i__S^'. ____■__> '?!_______P^____________: ___w*c'^-C f ___________ ys? '<■:■■■?:■:":■.<";-■ :___B_S3____ > _M______, K88»

ft &:":' :■::-:v V*____Htt:" '-___B____n l__s. ____S?vS-'^Kv':'/ " '^s¥_k_ _________&
______________ ___É' __E -^J^^*'■ '^BBbL «y* _______B____^ - __rE__^___i *1 r«_ _____!_■* V ■~■'....,■.-.■.■'

'r^__ü __F^Plïi____B_P^ _H»P""*^^^^ .« ___!?; yc"""~~ 4.*v__!o____.^ ■■" '-'^^___i ___!■'■■ _________ BP^^_J?^*~ ’ ■■''"■
iwsg^ ■&&

S S :- 5 t_K .!______ l' »_l ■^„^■P^®?'^*** ::- &:'_t4j^| -__!?■ '■"■: '■' I ■' fl___t>

i \ RSB li_i!_9__f. >,vipi_^B i fiösI * __■■__ p !■■___ Il' """ i_____C II |*£g f*

______________&: j/^-^ # ■:-_£^l?&'-:"'"S ;'&______ Bf^v'^s ______________«'^3_____--- \■:/:,':' |0 f Z r wB

Jr jJ^r******' §̂ f a____^.-.^ __t_ ____________& j^__33 xjj_B____l _____ Et- ___
■■' fy/ ■' -:-^«* ___________Sf*".''''"'■ ' ><___S "^ £3_K m^r'-' _________

HflßlÉr ’_/ llS»*^^ ____BÏ___y< " <,_a_L_. "t^ÊÊSs ■■■-'/: lïSÈ&to. ---—--. ..'■^■■^É^B■ 1/ _^__^__H__bkHH_Cm____ !■&___ üH . * *&mmgL i j^,
/ ’ !____________. K__. Ëlk :: \ -'%ff* '_^9 ||^

_B_-K ■ WmÈÈÈ '* __Ü_ü___l ____________ j_____ iw

’ i§| f__Pl______B ____P^^_______K JÉS_______ __P^^___l t

tv^w^i____s) i#s IL - Mr i'^_ü___r'' mttfmwm W W

Jawel, iedereen zit er straks warmpjes bij in zon lekker behagelijk jack van Superconfex. Want terwijl de bladeren vallen, wapperen de
prijskaartjes van deze jacksu wel héél vriendelijk tegemoet. Een mens zou het er haast warm „ iww,„m _r*

datpriScl^ SL! IIRtIUNFEX
U bent van harte welkom: dinsdag t/m vrijdagvan 10.00 tot 17.00 uur en op de plaatselijkekoopavond. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten. Aanbod geldig zolang devoorraad strekt

Kerkrade, Einderstraat 21, Maastricht, Fr. de Veyestraat 3, Roermond, Wilhelmina 10A-11. Stem, Mauritsweg 134, Weert, Stationsstraat 17-19
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / KmmW "-^V Jll" / mKêÊ-^-W f
~'S"- * /_3—~~7 ' ’:":":■!-:■:■■■' ' / /_:"£■:■:§■

Groot ass. autoace, autoradio's, auto- '\^. «■ -"■

alarmen, accu's en andere automat. TlllemanS Rekreatle B.V. mwmmiimmmmmm®
NiC DaSSen aanhangwagens Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983. verkoop, verhuur en service Dethleff-
„l' -^ ~„„ caravans. Adres: Haefland 19 Bruns-Vonïefd. Vve r'ale Pm Van WijnSbeige Autotechniek sum 045-270388 r^ >-------_ O phrinrihpiHcc„.n„ Rncalio6 Kerkrade Tel 045-455088 Voor al uw automat. en gereedsch. Maas- _________ WVM 9 MuyterS Keukens b.V. W :^Jk gESSBSmM Schoonheidssalon ROSalie
... _. n., tncht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr. ■ti>gil.|i|j;l!lillliHl-k_^nn_l_T _T Wijckerbrugstr. 15 Maastricht. "^rP Bouwbergstr. 92, Schinveld. Tel. 045-W. DabekaUSSen B.V. 28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24. 216824. Praxis keukenafd. Heerier- 258748. Elect. ont. Blendmeth. kosm.
043-632510. Levert torsie-assen en 643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266. Rmjters-Van der Vloet EleCtrO Scheppers b.V. J"3" 417150,- -_'.^..k^uknna!d- Firma IfIUPFI Ptl 7nnn anatomische gazen medique, zonnek.■ aanh waoenonderd voor zelfb + rep Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353 Beek nuil l«5iJ» van uei wiuci usuuu w"«HF G» »■"■ DSMstr. 5 Beek. 04490-71111. Dealer ri'" L"" en ..0011
Guns^rNzen ?^ Hoolstr 4 04490-78600 Kerkrade 045-418366. Heerlen 045- Voor al uw installatie-, renovatie- ser- v. Bruynzeel, Poggenpohl, Arthur Bon- Wij verzorgen voor al uw feesten of re-bunsi. ornzen. runierw. m 223583 Aan| .g verwarmlng gas vice. en onderhoudswerkzaamh. Bleij- net Hacker Qoldreif Kruse+Meinert. cepties' een piano of vleugel. Dr.
Calypso aanhangwagens Limburgse Accu Centrale en ■"**■ Erkend AVoNnstallateur- erhe.destr. 31 Kerkrade. 045-453127. poeisstr. is Heenen,o4s-714054. ,__._____.,
Verkoop van alle modellen tot 3500 kg Rat ? w +rep "aswe k Accu's- ■iT _tmTÏÏ?TÏÏHÏÏ__M „ , r p t t

,
R^ - - SpOllpriJZencentrum Heerlen

in diveïse uitvoeringen. Handelstr. 4 SSsXÖto -ÜT 1 Tl ■■_ /* 2%^%." üJSo 2490 ' ■■ sek5 ek"s * V*" * meda"'eS, ZefNuth. Te,. 045-244904. Grasbroekerw. 67 Heer,en. 045-724700. |SiiM 4ÏÏ Gevelreiniging O.M. " 0445°-2490' HOUkeS Parket 53U£!en°ff
TSec!' 0T713.79Ge,eenStr-

:■ ■ — Canton Reiss Parts Center _ Se^ IJip»MP iKSSS^ ifTten 11„ i ___________■Originele GM-onderdelen, access. ZUlddak D.V. Landgraaf Tel. 045-218777. Clty-COlffUre 045-750305. Sittard, 04490-25157.
Autobanden Van Son scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter- J«L 4imTCTn7____________ Hoofdstraat 8 Hoensbroek. Tel. 045- n__i»r_ D.rloi roh, ioi, h..
Uitlaten " schokdempers * sportvelqen kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. rassen. Verk. dakrollen, isol. en dakte- IV 227055. Voor dames en heren, zonder ueKora rarKEI-rdDneK ü.V.

„SST""' S-,3;riand 16
___iTmïïTÏÏlmTM__ St.Ütt'SwSSlr- Ampe" Stienstra Hypotheken ■"'"°°k h""°»-«—°" iï'X^Z^^ Jacobs Ass. en Makelaardij o.oiuMb-uui. m. uhj

Altijd de laagste rente. Kosteloze com- _____~;_■---—---_,._, "jni ■____, gogne. Beitel 114 Heerlen. 418989. Haghenstr 57 6461 VT Kerkrade. Tel.
» , j p rue ______ «i _"■«-,. r -i N K VerweÜSt 045-213760 puter-service. Kruisstraat 56 Heerlen. _~ _,_%■, 045-453121. Voor al uw taxaties o/g.
Autobanden Somers 045-456684 Autobedrijf Rob v. Emmerik "*;"..sSrHoensbroek wy 045712255 Pegasus Parket Geleen Dormigstr. 20,6371 vzLandgraaf.
Voor alle merken autobanden, uitslui- Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. ontst uw r joo| en af voer met de mo- "■ Veldhuizen De vloer met karakter. Specialist in
tend eerste soort en kwaliteit. Holz- Tel. 045-317593. Tien jaar service met dernste app Tev dakaootbekl met ?'.'""" Ramen en deuren in kunstst. en boeken, eiken planken. PiH-óp TavatiPC/MaMaarHiistraat 81, privé 73, Kerkrade. een grote S. onderhoudsvr alu' plaat in div kleur Hondentrimsalon LOUZan hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl., Rijksweg Zuid 233. 04490-46675. "Kee laxaiieS/IYiaKeiaarOl]

■■--■ Voor desk behandeling van uw hond. roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729. ■ Bemiddeling bi| koop en verkoop, hy-
ZMmWMJ^SjmÊm HEisaHi Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen opSaiSn en thuisbr. ~ mog. Drum- Ger Bloemen Parket pj^ e] axa es van uw onr go .— "oor al uw dakwerkzaamheden PVC menstr. 2 Wijnandsrade. 045-244867. ... Lamett de supersterke vloer uit Zwe- ltersonstr' 15 Landgraaf' 045 414819'Bosch Service J. Borkowitz Autocentr. Coilaris-Europcar f^^l! fhESSen' ■*■ J"fK n3um__ffl_l_n_i"Verk. rep. alle tye accu's, startmoto- Leas voor korte en |a termj Smedestr. 6 Kerkrade, 045-454729. Luxaf|ex Rukkene 9 Nieuwenha- ""rT:rr.imi!iiMP
ren, dynamo s, bedrading, diesel en 24-uur-service Schelsbero 45 Heer- vip uu UrenSiein & KOppei-öieSSen DV gen 045-311106bezine inspuitsystemen. Nierspnnkstr. , D45-7P0202 HJ' wOlïlDaCn D.V. Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876 u Hnpnnprmanc P U Technisch hum I Fris^Pn R V"68 Kerkrade. 045-453926. len' 045 720202 ■ Tecnn. ISOlaties + dakbedekkingen: Van servicedienst. Heftruckverhuur, electro »■ HOeppeimailS C.V. A t „ M "KMISCn OUTO J. MISSMIb. V.

w.-.L.. i -..:.. RpQnn'w nvr kimctct riakhpfipkkinn nf dipspl Sanitair, cv., dakwerk, gas, water, " "_' ’, '. . , bpecialist in cv., airco, ventilatie, sa-
___il| II llllllll— Veneken Leasing SnntlOalï^^^ otdieSe'- - - wateronth.. rioolontstop. Emmaplein 8 Groothandel met de beste kwaliteiten, nitair. indus. pijpleidinginstall. etc

Specialist in leasing van VW, Audi en Lolmont lUa UDacnsDer9' /blöls- Heerlen. Tel. 045-713265. Laagste prijs. Parket ’B,- m\ kurk Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-717318.
vw-hpHrükw vPrk rpntr pptpr .. , . ._.«-« ’ 10-m2. Boschstr. 81, Maastricht.

Jan Fijten. Tel. 045-251171 ZX. Heerlen fef 545-412641 Kwahteitdak. Tel. 424050 Decorette Aug. v. Wersch 043-219717.
Akerstraat 105 Brunssum. Varnor Ml- ' Voor al uw pannendaken, platte- en Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581. kiiïir 'THmmmm Rnn.tpn Parket Hoensbroek
erkend. Autorijschool sinds 1955. Tantnn Rpicq I psqp leiendaken, lood-en zinkw., isolatie en Aquarel, olieverven tekenmateriaal ° . J . t fl'f MWk\mmmWmbanton heiSS Lease dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg. arrvivprwn

c ciuwibikmi, Alle soorten klassiek en modern parket. f)IM f-Herm AdamS b.V. Heerlen Spee op het gebied van operationele y Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
Hniin v Rodenbroeckstr 38 045- leasing. Alle merken. Tel. 045-718040. [Mkn-RuhO dakrtpkkpr .hfidrüf voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-n^2^:lT^J%Z fax:045.7,858, ' T_* Horbachß.V. 045-723282 rae«s.r.4sHoensbr. 045-2,4395. Veioha-Habets.Tel. 045-423759
1947. Lesauto's VW Golf en Audi 80. pels, schoorst, kapellen, isolatie enz DaeiTien S houtwarenfabriek Taxaties en makelaardij onroerend JVV^'i—--—^^^ Centr. verwarming onderhoudsdienst.
Uortoorccrhnnl IPn Prpmprc Gatestr. 37, Landgraaf. 045-310741. Fabr. v. gereedsch.stelen, hout- 9°ed- Special.: taxaties + betere f,if li.'llVlMlil Tevens uw adres voor energiezuinigeVerßeerbbbllUül __U uremerb draaiw emba|| hQut gQedk stQokh

_
Woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen. ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pius-ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto, . ntioi,hanrio| Qimnnc De la Roy Dakbedekkingen B.V. rooien v. bomen, tafel-schouwblad, LambertS straat 5 Terwinselen.

bus, aanhangw. Opl. alle' chautf dipl. HmienndllUßl amiuift Kastanjelaan 80, 6431 GM Hoens- vlgs. tek. Te k gevr. populieren. Min- Aquina Makelaardij b.V. Rolluiken, zonweringen b.v Lindelau-
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558. Grote keuze in Franse en Engelse anl broek TeL 045-225070. Voor al uw bi- gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253. B emiddeling bij aan- en verkoop van fergewande 21, Voerendaal. Tel. 045- ■WmmmTimïïüUÏT^mmml
VerkeerSSChOOl AmOldUSSen ZF^r^M^" tumineuze dakbedekking. y1p1.n,.",, ZuAjgpMJa onTnde goederen De^i Nico- 750598/752416. Erkend lid Romazo.
Hoogstraat 201,6373 ht Landgraaf *7 !/ fi^l^^^^^ y 045-715566 Br()se Bouwe| ementen UmMQ Moberts Verhuizingen B.V.
-vtizen^n3a 1|Ie6?hauffe IfrSlom _'5° jbG" AntJekhoeve P. Laeveil PiCkée Makelaardij bV lid NVM Tel. 045-459247. Voordeelprijzen in Internationaal verhuis- en transportbe-

Rozenstr. 1 aan de Prov.weg Vaesra- h_ii_____i Qrhronrc Haas B V installatiebedrijf Bemiddeling bij koop en verkoop, hy- kunststof ramen, deuren en rolluiken, drijf, kantoor- en projektverhuizing-
ChriS AdamS de. Tel. 045-241628. Door eigen im- Drukkerij SChreUrS p«rFrpn«tra9Ti^nL t». P°theken er(taxaties van uw onr. goed. Vanaf Duitse fabriek. Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-725977.
ANWB erkende auto- en motorni- porteen groot assort. antieke meubels. "?"d«!^ 045-313786 Cv gas. wate?, sanitai' 'tersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819. „...„, . ' ■— J
«^.WSsr/iB8387

JT> : .__::^_
SETèBlgS^Tr^aSS. Stienstra Makelaardij b.v. L"ra,uwro„u,- *MM"M^~ ._ WDY M n __ ""ui- Het SanitairhUJS Chir MaaS Onr. goed, hypotheken, verzeringen, ken of onderdelen, kunststof schroten, . ...AUIOrijSCnOOI ESSerS fT&^ UrilKKeriJ Vliegen gas, water, sanitair, centr. verwar- projektontw. en bedrijfsobjekten. service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ DeCOrette Aug. V. WerSCII

Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens BalletStudiOVan ROOÜen Plein 14> 6466 GG Kerkrade-West. Tel. ming, erk. VNI-install'. Maastrichterstr. Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W.. Kerkrade. 045-413049. Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581-
-moto- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan ~.--■„„ u.llQt „, A „ nn. r 'H 045-411432. Voor drukwerk wat de 166 Brunssum. 045-252475. Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933. ■Mim

, , , m,. Verf, behang, gordijnstof, vloerbedek-
-6 Landgraaf 045-312736 I#iJ__sS__£_: «"—«««■ Indn* m_M.

MakelaatSkantnür iHBIP king en zonwering

B. den Doop Kerkrade-West **■ »°«'"<* " »45212513 Drukkerij L'Ortye b.v. Hommenerweg 106 Hoensbroek. rei _|?sieP" " 64ii cHHeenen. M.T.S. Reizen 045-271560
411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer- mmmmmwrmrrxtrrnnrmmmmm Kettm9form-. drukwerk voor handel en 045-214990. Onderh. en vernieuwin- Tel. 045-717910. Bemidd. bij aan-en Specialist in Amerika/Canada Reizen. m[lw k%
cedes, Honda aut, Suzuki-motor Theorie industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. gen van c.v.-ketels, geiser, boiler enz. verk. onr. goed, taxaties, hypotheken. Openingstijd.: ma-vrijd. van 9.00- "T"
vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag. 35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij 17.30 u " za van 11 00-14 00 u
Autorijschool Theo v. Bentum Babyhuis Petra L'ortye drukken'het scheelt u stukken Technisch Buro Sora Lenders Onroerend Goed Hubertus Alad Reizen StadswiinkeldPr Rprn«
Voor een goede en gedegen riiool Kwaliteit en service en betaalbare pri|- f'Vf5' Wat r̂' sflta'r-,dakwerk' Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij, nuoenus Al_ü neittll öiaOSWljnKeiöer bemS
schakPl o auton- Si Ju Pn rnaaKn zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade DrUKKeri) Greveil B.V. loodgietersw., kompl. badkamennr. taxaties Adres- O L Vrouweplein 25 Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a. Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-717632-
-afso 045-217487 224878 Brunssum. Tel. 045-252269. Voor al uw handels-, reklame-en fam.- Akerstr. 135 Kerkrade. 045-412442. Voerendaal. Tel. 045-750612 Oostenrijk, Italië, Joegoslavië enz. Ruim 500 versch. natuurzuivere wij-1
n_oir__ l !___!_..< n_c 01/1017 nu ~_ drukw- Drukk. Greven bv. Swee- U W/ante inctallatiohpHriif Loysonstr. 55, Eygelshoven. 045- nen. Specialist in geschenkverpakking.DeSiree LindelaUf 045-214217 Baby-dISCOUnt/domein linckstr 39 Brunssum 045-252675 "" Wame inSiaiiaiieoeori|l leenaersbV Lid NVM 352871. Vraag gr. ons reisprogramma. tLokerstr. 16, 6413 EN Heerlen. Erken- Laanderstr. 81, 6411 VB Heerlen, 045- „ ' Heerlen 722506. Landgraaf 310977. onroerendao

'
edmake|aardij 0a ■ aan- ■ httde au.or,JSch. Lesauto: Honda Integra 712161. Op.tijd, di,woe,vrijd van Drukkerij „Lanteeill" *" *"_ e°n «ï .temidd fsfeJlaxaties. ' „.- .. .. ndd,. IQq„

JÊmgmSSM __________________■ ?"\l u; dond' van 17"21 u'; zat' van Uw adres voor alle tam,, handels- en g3S '* ' Samta'r "CV 9eb'ed Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237. -.. ~ . . VAB Vaals, tel. 04454-1993
11-17 uur. verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg :-_, - - nlJWieiZddK Jdllbben a Lil. D.V. Verkoop van wegenbouwmach, wai-

9pharlPhpr<;tplhpririif In Knpnpn Rahu Marnn Tpl n_«; _<?^n7 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC Mkt Franken Makelaardij 0.0. Verhoog uw sportieve kansen met een sen, trilplaten, stampers, kompresso-iCnaoenerSieoeori|l jonenen baDy MargO. I ei. U4b-4b.JU/ Heerlen. Tel. 045-213105. fl*l Bredestraat 32 6211 HC Maastricht 2-wieler van Rens Janssen. 045- ren, luchthamers, steenbrekers, tnlze-,
Verlengde Klinkertstraat 22 Hoens- Het meest kompl. babywarenhuis v. de Saai/ nesner fiwinkpS in neheel l imb Ta- 211486. Ganzeweide 54-56, Heerlen. ven, transportbanden, onderdelen,
broek. Tel. 045-215450. Focwa-lid. laagste pr. en de beste serv Hoofdstr. 15. ___________ ii im I nnini i 11_________■ P " » u- i-n u »■ Dnhl„ Vl\ 01 io_n/.i__7i
Autoschade Hub v Well ook,ngPKioosterraderstr. 14 Kerkrade. illllSllillli Energiecentrum Mmli B.V. xat,es en Beheer, 043-211230,214471 B ert Rekers Tweewielers.
tTOiSs KÏÏSfut' Le Coucou baby- en kindermode Dibevo J- Diederen Schinveld Zf. fSLTwVZ, Makelaarskantoor van Wersch jjn««raat 85 Heenen. m
vJe're met fo^SS^ 9 Raadhuisolem 7 Nieuwenhaoen Hen9elsP°rtart laag geprijsd. Grote streeperstr. 60, Landgraaf, 318170. Bemiddeling bij aan-en verkoop, taxa-

"' F°CWa 9arant'ebeWllS
Land raa^WmkelcenU 6" S ""e Z^tT^Tl^ ' MoST^I»^ M" MmMQ M"M

WfmmmmmmmWmWmWÊm Kamp". Tel. 045-316171. turn' potgr" msl etc 045"252275' ■_______Hia___flHHi Stationsstr. 54 Kerkrade. 045 40--M. .....^ g 1 ._._ ra K||mmgn Tg| Zonnekuur: 12x voor f75 . U|ts|u ,
Autocentr. Coilaris-Europcar H_IBB_H Peters-Ackermans Dierenben. KEHO Keukens. Te| 045. 410669 i^|Hi Ecycle-Center HelpersPers auto s pers busjes bestelauto's Industriestr 51 K'rade-W 413262

,"-,,v "«-"«""»■ ->■ «-■« -"«»«>' B^UUil_a__WiW!Ö^^ naiciyn uybic uciuci nciyci. J
en zelfverhuizers Schelsberg 45 Heer- BOUWITiaChineS DamOÏSeaUX Stationstr. 106 H'broek. 211841. Bak- li^S'i^in^fr?Hr?h^H^hfi?.?'^.?^ n idu w . nü_c_ OQ7I ?3oneDS!^aL m

6 2"5- „?run_^ m- MÊmMmTMIMlen. 045-725666. Verkooot en verhuurt méér dan u benodigdh., kunstm. bestrijd, midd. zaak de alles in de hand heeft. Maat- DuiüOnt BVVaaIS. 04454-2371 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Autop Autoverhuur Sittard BV ll^nLtSS HaT" '^riiprpncnpriaal7 ' „ Tv l ■_ Zl'S' Tentstraat 83-Sinds; 973' Mfïerk &SbSSeireparaties' Ron Lenten- Tel- 045-320007
Verh van pers.auto's, bestelauto's, Heerlen. Tel. 045-411930. KnOpS dierenspeciaalzaak VOSSeil Keukens. Lid ANVK in aluminium ramen, deuren, rouiken, S£P"^ Alum. pvc rolluiken, kunstst. koz e^
busjes, kampeerauto's en autoambu- UnihnHore l_i_.._._- m _ i._rh....r Dier-en aquariumbenodigdheden, luxe 3 jaar voll. garantie en service. Glaspa- rolpoorten en tevens zonweringen. nij. vdii Dijiicii uru icrviijwicicn deuren garagepoort., parket binnen
lance. leasing, long-rent en groepsver- nUlldnuerS-MeUWSma VemUUr accessoires voor uw dier. Geleenstr. |eiSi Kerkplein 45, Eikenderweg 77, Gazelle * Raleigh « Batavus * Spartax e n buit. zonw. Hoogstr. 45 Landgraaf
voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490- Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045- 43 Heerlen. Tel. 712197. Heerlen Tel 045-717555. ■_________■ 11 111 limil l^_^_» * Giant Peugeot Vespa Puch ..
22424. Zandstraat 58 Montfort. 218888. Verhuur van materialen en onQrh kPiikpncturlin A Fnnon Blll4lNilllli;i'nirw Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen- Veneiian blinflS D.V.
04744-2345. machines voor het maken van een oprit "j" ■ kcui. ciiaiuuiv H. eggen Molenberg. 045-415292. zonweringskonstrukties, jalouzieën
VenCken AutOVerhUUr en het bouwen van een huis. _|HP|Q2I_-iIQS__IWIH broS Tel °°045-213027 Levefrirfa Kaelen BV ITlOtOrmaaierS ~w markiezen en roll. in alu., staal + pvc
Personenauto's, busjes, bedrijfsauto's ______________rlïïlTïïTT-Tmn_7_________l n ui- Bosch inbouwapparatuur ' Verk., serv.. verh. van tuinmach., ___Tvy '_fcw:mii;K_iaa.t__c!aïl Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.
en zelfverhuizers. Heesbergstraat 60 Danscentrum WeiSSCher irpiilfonfahriplf Rrnnn? HPÜnPn Wolf-gerate, reg. servicecentr. Bosch- jago Zonweringen 045-414270
Heerlen. Tel. 045-412641. ... ... Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB HeUKemaoneK örouns neijnuil en motormaaiers, tuingereedschap J markiezen Nieuw kunst
Hannußpnt NOVater handeISITIIJ b.V. start cursussen begin jan. en sept. Wij maken uw keuken en kasten geheel tuinfrezen, motorzagen en mes stof- «oiiuiKernen m rKiezen" «^M3PPy Henl Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. Schinnen 04493-4343. naar uw eigen ontw. en op maat. Num- fen. Rijksw. 44 Gulpen. 04450-1454. Matn. LinSSen. lel. U4b-_4lbö/ stof raam me glas en ron
Voordelig Opel huren al voor ’4B,- Vertegenwoord Feb-produkten voor mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633. Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. awwesoergersir. \w rerKraoe.

Pd 200 km vrij, mcl. BTW + verz bouwen dak Tel 045-226663. fllrinnrin Rin Rncc _____■ 111 II l IIN I I 1111l _____■ Ge. p m d
rso,n en„ Nei" ke,els 9„s" Th. HendHkS. Tel. 045-256371Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040 _______n_»_l_Eïï_Hll3r^ MIOOraOO / Dig BOSS BlMillllll-llllll'l'llM water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. ''",.,''

l^mm 1 11111 _________■ ___i^_ii;HtlMAMJ_a;til;llJMJJ___i Keukens+samtair - bouwmarkt. Indus- bbbbb»» " Past. Greymansstr. 18 Schinveld. Zon

Boumans Brunssum triestr 10 Tel 045"211685-6433 JX Huur ot koop al uw machines bij werm9'rollulken en kunststof ramen
BOVO Inter - auto ■ parts. Diabo B.V. Anes voor de doe-het-zeiver zagen en

Hoensbroek Brouwers b.v. Maya Stam-de Lang Zonweringsbedrijt Salemink
Carrosseriedelen, imitatie, orig, over- Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton, schaven op maat. Losse verk. ijzerw.. _J^l| __r__i*i_r,7_r,i____t. Maastricht: Beatrixhav. 043-635555. Totale kosmetiek, minilift, figuurcor- Voor al uw zonweringsprobl. hebbe
zet, sportaccess. o.a: Jamex, Zender. Adres: Industriesterrein de Beitel 108 enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen. lif Jjf,^=> Wijlre: Industrieweg sa. 04450-2220. rectie. Eindstraat 79 Schinveld Tel wij een oplossing. Belvauer 44 Nieu
Locht 48E Kerkrade. 045-417888. " Heerlen. Tel. 045-414151. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688. *-s_y Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485. 045-255453 wenhagen. 045-314132.
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Jezus-film

Burgemeester Strous van
Voerendaal mag dan wel vu-
rig wensen dat zijn raad op-
houdt Tweede Kamertje' te
spelen. Toch moest hij beter
weten. Lokale politici, of ze
nu van zich doen spreken in
Vaals of Voerendaal, spiege-
len zich sinds jaar en dag
ook en vooral aan het parle-
mentaire (steek)spel. Bela-

den begrippen, zoals oppositie, mogen dan haaks staan op de be-
stuursopdracht van de lokale overheid - namelijk samen besturen ■toch pakt de praktijk anders uit. Burgemeester Strous zal daar mee
moeten leren leven.

Waar de Voerendaalse gemeenschap echter niet mee hoeft te le-
ven, is de 'putsch van de oppositie. Het college, belast met het da-
gelijks bestuur van de gemeente, loopt nu met elk voorstel een poli-
tiek mijnenveld in. Zelfs wanneer een raadscommissie instemt met
voorstellen, dan nog zijn b & w er niet zeker van dat hun voorstel
door de meerderheid wordt goedgekeurd.Deze onzekerheid kan lei-
den tot krampachtig besturen. Maar ook tot (nog meer) koehandel
binnen de raad. Zeker wanneer de oppositie de meeste stemmen
oplevert, kunnen fracties 'in het midden' in de verleiding komen hun
steun te koppelen aan een wederdienst.

Wil de Voerendaalse 'oppositie' ook maar de schijnvan handje-klap
vermijden, dan staat haar slechts een karwei te wachten: een motie
van wantrouwen aan de uiteen gevallen coalitie. Inderdaad een
zwaar middel. Maar je houdt er wel duidelijkheid aan over. Voeren-
daal en burgemeester Strous weten dan ook waar de raad staat.

H.T.

" Koffiebar De Bron uit Heer-
'en, waar de baas koffie met een
boodschap serveert, aan de lijn.
Niks te vroeg overigens. Want
fty kondigt aan dat er van-
avond in zijn religieus door-rookte bar de andere, in zijn
ogjtn betere film over Jezus
Wjord} vertoond. De titel zegt het
_"" Jezus, naar het evangelievan Lucas.' Inderdaad, welis-waar ook made in Hollywood.Maar met, zo wil de koffiebar-nouder genoteerd zien, bedui-
dend meer respect dan de door
sommige christenen vervloekte
jum 'De Laatste Verzoekingvan Jezus.De voorstelling begint om achtnnr. En er worden geen zilver-yngen gevraagd om binnen tekomen.

Uitval
"£wn later belt J. Schreijen."y maakt deeluit van de CDA-
factie in Voerendaal. Wil ook»ets kwijt. Dat het niet waar is,aat de 'oppositie' in plaats van
j 198.000 maar een ton opzij
"eejt geschoven voor het op-knappen van het trefcentrum, underhoes'. Voor d*2* klus
wond niet meer dan een ton opac begroting. En daar gaat
9*en cent van af.UJ we verder nog aandacht be-dden aan de veeg uit de CDA-°madpan voor dePvdA, wil hijverder weten. Bij nader inzien:nee. Het spettert al genoeg bin-
n*n de raad.

Bolivia
tiet Sintermeertencollege in

neerlen houdt volgende week
vrijdag vanaf half één een
sponsorloop ten bate van Huize
Lonsipe' Cochabamba in Boli-
*a een tehuis voor kinderen
et een geestelijke handicap.

~ e leerlingen van het collegeennen in diverse categorieën
den elkaar en zoeken in de
eefc voorafgaand sponsors,variërend van ouders tot be-njven. Na de sponsorloop ena overhandiging van het bij-eenge5racht

_
geld aan de con-. ' van Bolivia zal 's avonds omaV acht een grote dia-lezing

ye^ouden worden in sporthale Varenbeufc, van een expedi-
"e door het Andesgebergte.

De rioolbelasting voor huiseigena-
ren gaat het eerste jaar38,40 gulden
bedragen en wordt in de jarendaar-
na verhoogd tot een bedrag van
honderd gulden in 1994. Voor men-
sen die meer dan 200 kubieke meter
water verbruiken, wordt het gewo-
ne rioolrecht jaarlijksverhoogd met
25 procent.

Ook dit jaarbracht de parochie-
herder uit Vaesrade enkele da-
gen voor Allerzielen een kaars-
jebij alle overledenen, opdat zij
niet worden vergeten. Bij het
invallen van de duisternis een
lichtje op ieder graf.

H. Wijnen (fractie Heerlen-Noord)
en P. Polman
(PSP/PPR/CPN/EVP) drongen er
bij de wethouders Verheugen en
Bos op aan om te bezien in hoeverre
de gemeente de directies van oude
mijnondernemingen verantwoorde-
lijkkan stellenvoor de slechteriole-
ring. „Immers, door hun aktivitei-
ten hebben de rioleren sterk gele-
den", aldus Wijnen.

VAESRADE - leder jaar weer
doet pater Van Deelen zijn
uiterste best met Allerzielen de
doden in het bij Nuth gelegen
Vaesrade te eren. Die algemeen
christelijke gedenkdag is afge-
lopen zondag al in de kerken
gehouden middels een plechtig
lof, aansluitend aan de viering
van Allerheiligen. Officieel is
het vandaag pas Allerzielen.

De fracties Heerlen-Noord, PSP/PPR/CPN/EVP en de WD
stemden tegen het voorstel, voornamelijk omdat ze vinden dat
Heerlen beter haar best moet doen om elders geld los te krijgen
voor de operatie.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Huiseigenaren in Heerlen moeten komend jaar
een extra rioolbelasting gaan betalen. Met dit geld kan de
slechte riolering in Heerlen worden opgeknapt. Een meerder-
heid van de Heerlense gemeenteraad ging gisteravond ak-
koord met het plan van het college die extrakosten te verhalen
op de burgers.

" Het kerkhof in Vaesra-
de. Op ieder graf een
kaars. Een pracht gezicht,
een mooi gebaar...

Foto: 3-POOT/DRIES
LINSSEN

Denken aan
de doden...

Rioolbelasting gaat door
Heerlense huiseigenaren komend jaar extra gedupeerd

'Nacht van het Hart'
in Kerkraadse Rodahal

Aanslaande vrijdag groot benefietconcert
Maar de wethouders achtten de
kans op meevallers uit die hoek
uiterst klein. Want de mijnen be-
staan niet meer en de ondernemin-
gen hebben de schade door mijn-
schade in het verleden afgekocht.

Mijnschade

Bolivia (2)

Van onze verslaggever

Bolivia (3)

?De dia-serie, getiteld 'Zo
009 als de condor' is gemaaktaoor de VAV (Valkenburgse Al-

r^wten Vereniging) en ver-°°nd beelden van de Andes-ex-Peditie '88.e*e zomer trokken achttien
lmburgers naar het Andes-ge-

ner9te om daar in de Cordülera
caleal te gaanklimmen. Sportdo-ent Smeets van Sintermeertenas erbij. De expeditie was zeer

pccesuol. De alpenisten raak-en echter niet alleen onder de
ndrufc _ati de schitterende

V^-eeuwbedekte bergen en de ge-
e}rnzinnige groene wouden.fy schrokken van de armoeden Bolivia, die veroorzaakt

wordt doordat het land met gro-,e economische problemen
Kampt.

van de Hartstichting Oostelijke
Mijnstreek. " Pierre de Haas, nog voor zijn eigen woning aan de Spoor

adres aan deoverkant. Foto
Er bestaat nog wel een clausule in
die afkoop waardoor de mijnen als-
nog aansprakelijk gesteld kunnen
worden, maar dan zou de gemeente
moeten bewijzen dat de rioleringen
door mijnschade aangetastzijn. „En
dat is uiterst moeilijk", aldus wet-
houder Verheugen.

Van onze verslaggever
KERKRADE - In de Kerkraadse
Rodahal vindt komende vrijdag-
avond een groot benefietconcert
plaats ten bate van de Nederlandse
Hartstichting. De opbrengst van
deze avond wordt geheel besteed
aan reanimatiecursussen en preven-
tieve voorlichting op de middelbarescholen in de Oostelijke Mijnstreek.
De organisatie van deze benefiet-avond is in handen van de Vrienden

Vanaf 20.00 uur zullen op het po-
dium onder andere de Koninklijke
Philharmonie uit Bocholtz, Harmo-
nie Sint Aemiliaan uit Bleijerheide,
het Kerkraads Symphonie Orkest,
Cantus ex Corde, Serenata Tropical
uit Maastricht en de Joegoslavische
volksdansgroep Nizozemska staan.

De presentatie van het benefietpro-
gramma wordt verzorgd door Willy
Dobbe en Jacq. Heetman.

'Ze hebben ons als
beesten behandeld'

Geslagen reacties uil Nuther 'sloopwijk'

Landgraaf vraagt getuigen

Meisje gewond
na aanrijding

Blaren
Zowel Polman als de WD vonden
het verbazingwekkend dat de ge-
meente in het verleden geen aan-
dacht heeft geschonken aan de toe-
stand van het riool. „Nu moeten de,
burgers op de blaren zitten", aldus
de WD-erDelahaye. Met name Pol-
man hamerde erop dat de gemeente
alles in het werk moet stellen om
alsnog een subsidie los te kij gen bij
de rijksoverheid. De minister en de
provincie lieten eerder weten dat de
gemeente deze zaak zelf moest op-
knappen.

NUTH - De emoties bij bewo-
ners van de vijftien sloopwonin-
gen aan de Spoorstraat en Paral-
lelstraat in Nuth laaiden gisteren
hoog op. Eén dag nadat de ge-
meenteraad besloot de in eerste
instantie voor renovatie bestem-
de huizen binnen driekwart jaar
met de grond gelijk te maken,
vielen er niet alleen harde woor-
den maar ook tranen. Een opinie-
peiling bij een aantal gezinnen.

Om 19.45 uur wordt bovendien een
zevental opvallende sportmensen
gehuldigd, onderwie drieLimburg-
se medaillewinnaars tijdens de
Olympische Spelen voor gehandi-
capten in Seoel. Op de benefiet-
avond zijn ook tal van prominenten
uit de Nederlandse sportwereld
aanwezig. Zo geven onder meer
.voetbalinternational Wilbert Su-
vrijn van Roda JC, bokser Arnold
Vanderüjde, kanovaarster Annemie
Cox en profwielrenner Frans Maas-
sen in de Rodahal acte de presence.

Overval
friture

LANDGRAAF - Bij een aanrijding
op het kruispunt Gatestraat/Nieuw-
straat in Landgraaf is maandagmid-
dagom twintigover twee een ernsti-
geaanrijding gebeurd. Een 16-jarige
bromfietster uit die plaats verleen-
de, komend uit de Nieuwstraat, vol-
gens de politie geen voorrang aan
een automobilist die over de Gate-
straat reed. Het meisje werd door de
automobilist geschept en liep ern-
stige verwondingen op. De politie
Landgraaf vraagt getuigen van dit
ongeval zich alsnog te melden door
te bellen: 045-328333.

Kaarten voor deze avond zijn nog
volop verkrijgbaar op een grootaan-
tal voorverkoopadressen. Boven-
dien zijn de kassa's van deRodahal
vrijdag vanaf 19 uur reeds geopend.
De entree bedraagt 15 gulden per
persoon.

■straat, wijst naar zijn nieuw
r. 3-POOT/CHRISTA HALBESMA

naar defraaie, grote keuken zegt
hij: „Vier maanden geleden is
hier nog voor 1.200 gulden ver-
bouwd. In totaal hebben wij
10.000 gulden in de nieuwe ge-
stoken. Als mij vier jaar geleden
iemand gezegd had 'Beijnsber-
ger, die moeite is allemaal voor'
niets geweest', had ik hem een
flinke opdonder gegeven. Nu
weet je niet beter. Je krijgt er in
het gerenoveerde huis aan de
overkant (de familie Beijnsber-
ger gaat wonen aan de Spoor-
straat 30) een gedeelte voor te-
rug, maar lang niet alles. Maar ik
woon graag in deze buurt. Wat
andere mensen kletsen zoals
'daar woont het uitschot bijel-
kaar' spreek ik fel tegen. Ik woon
hier al 17 jaaren er is bijna nooit
iets gebeurd".

Jan Ploeg, woordvoerder van de
woningtoewijzingscommissie en
secretaris van de woningvereni-
ging, zei gisteravond: „Ik sta er
versteld van hoe snel alles gere-
geld is. Op een enkele bewoner
na heeft iedereen een ander huis
toegewezen gekregen."
Jo Houtvast, hoofd van de tech-
nische dienst, bekijkt de zaak
vrij nuchter: „De gemeente heeft
een aantal zaken in overweging,
genomen. De Spoorstraat was
door de geluids- en verkeers-
overlast onleefbaar geworden.
Bovendien geef je geen geld uj_
aan woningen, waarvan je weet
dat ze binnen vijf jaar plaats
moeten maken voor de verbre-
ding van de autoweg. De bewo-
ners krijgen een verhuis- en her-
indelingspremie van 3.600 gul-
den. Bovendien worden aan-
toonbare verbeteringen aan het
huis gedaan door zelfwerkzaam-
heid terugbetaald".

Hans Rooijakkers

Met het geld dat uit de belastingver-
hoging komt, kan Heerlen haar 450
kilometer lange riool opknappen. In
1989 kan er dan 2 miljoen gulden
geïnvesteerd worden in de riolering
en dat moet langzaam oplopen tot
vijfeneenhalf miljoen in 1995. Als
medio volgend jaar het grote Basis-
rioleringsplan klaar is kan een defi-
nitief programma opgesteld worden
voor de aanpak van deriolering.

„Wij zijn behandeld als beesten",
zegt Sander Loderus. Hij woont
al 33 jaar met veel plezier in het
huis aan de Parallelstraat 3.
„Waarom heeft de gemeente zich
niet de moeite genomen om eens
een praatje met de bewoners te
maken?", vraagt hij zich meerde-
re malen af. „Jarenlang hebben
wij in onzekerheid verkeerd over
de bestemming van ons huis.
Eerst renoveren, dan weer niet.
Vervolgens toch renoveren. Dan
die plannen over het slopen. Nie-
mand vraagt hoe wij het willen
hebben."

(ADVERTENTIE)

Onze complete voorraad
PIEDRO en BUNNIES JfSikindersteunschoenen (519 paar) _^__-«_s^3
met 40% KORTING !

Boermand
SCHOENEN

HoogstraatB4 Nieuwenhagen

~."i La Paz ontmoetten denummers de heer Delgadillao,
,*stuurder van kindertehuis
.q°nsipe'. Het tehuis, gesticht in
983 biedt op het moment on-

aan veertig kinderen.
at is relatief weinig als je be-

aenkt dat er alleen al in de stad
,° n 8.000 kinderen wachten op, V-W- Uitbreiding van het te-uis is daarom dringend ge-
~enst. Financieel is huize 'Con-
,?Pe' afhankelijk van particu-
Jere giften, omdat de steun vane regering ontoerijkend blijft.e deelnemers van de Andes-

besloten middelen teoeken om de Boliviaanse kin-aeren te helpen. Gelden kunnen
orden overgemaakt via bank-

2qAmmer 233.282.564 of giro
W.9062 van het Sintermeerten-o}lege te Heerlen onder vermel-

aing van 'sponsorloop.

Beiden, de 27-jarige man en de 21-
-jarige vrouw, werden ingesloten in
hetKerkraadse politiebureau.

KERKRADE - Een Kerkraadse
man en vrouw zijn maandagavond
door de Kerkraadse politie aange-
houden, nadat ze eerder die avond
bij een friture aan de Zonstraat 650
gulden uit de kassa hadden gesto-
len.

Lief en leed
Voor Lies Dohmen-Schoffelen,
zij woont in het vrijstaande pand
aan de Parallelstraat 1, werden
de vele maanden durende span-
ning te veel. „Ik ben in korte tijd,
door al dat nerveus gedoe, acht
kilo afgevallen. Ik kan nog
steeds niet begrijpen dat ik bin-

„Het leek wel een hamerstuk",
briest Ursula Beijnsberger.
„Over andere zaken werd ruim
vijf uur vergaderd, maar voor
zon ingrijpendbesluit werd am-
per moeite genomen".
Haar man Ton hoopt dat de kos-
ten van zelf verrichte werkzaam-
heden aan het huis grotendeels
terug betaald worden. Wijzend

Reeds 17 jaar wonen Ton en Ur-
sula Beijnsberger nu al in het
huis aan de Spoorstraat 21. Het
Nuther echtpaar heeft enorme
moeite met de manier waarop de
gemeenteraad maandagnacht
even voor één uur het besluit
nam vijftien woningen (12 in de
Spoorstraat en 3 in de Parallel-
straat) te slopen.

Hamerstuk

nen een half jaar uit mijn huis
moet. Ik woon hier al 35 jaar.
Ruim dertig jaar heb ik geweldi-
geburen. Lief en leed hebbenwij
met elkaar gedeeld. Over pak-
weg een halfjaar ga ik naar een
rijtjeshuis in de Nuinhofstraat en
wordt de huurprijs stukken
duurder." Nu betaalt zij een
maandelijkse huur van slechts
196 gulden. „Ik had liever nooit
weg gewild, maar de verbreding
van de autoweg van vier naar zes
banen is toch niet tegen te hou-
den", zegt Lies Dohmen die ze-
ker een traantje zal laten als ze de
voordeur over een tijdje voor de
laatste keer zal afsluiten.
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Zaterdag 5 november as. vieren onze ouders,
grootouders en overgrootouders

H. Ritzen
J. Ritzen-Paulssen

hun 50-jarig huwelijksfeest.
De h. mis uit dankbaarheid zal worden opgedragen om
15.00 uur in de H.-Jozefkerk dr. CL. Meulemanstraat

Heerlerbaan.
Gelegenheid tot feliciteren van 18.30-20.00uur in

café-restaurant 't Drieluik, Heerlerbaan 107, Heerlen.
Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Heerlen, november 1988
76933 Hambeukerboord 27

" I
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, onze zoon,
broer, zwager, oom en neef

Leo Pfennings
levensgezel van wijlen

José Hustinx
op de leeftijd van 38 jaar.

In dankbare herinnering:
Mil en Jeanne
Pfennings-Bormans
Alice en Rob
Chantal, Yves
Familie Pfennings
Familie Bormans
Familie Hustinx

.Sittard, 30 oktober 1988
Engelenkampstraat 2-"' h.

"Corr.adres: Alex Schaepkenssstraat 3
6137 CR Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 3 november om 11.00 uur in de St.-Jo-
zefkerk te Stadbroek-Sittard, gevolgd door de be-
grafenis op de algemene begraafplaats te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Heden woensdag tijdens de Allerzielenviering van
19.00 uur in voornoemde kerk, bidden wij mede

voor zijn zielerust.
Leo is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Sittard. Gelegenheid tot afscheidnemen da-
jgelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
"£ij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote droefheid hebben we kennis genomen
van het bericht dat onze collega

Leo Pfennings
plotseling is overleden.
Door zijn creativiteit en vindingrijkheid wist hij
ons altijd te inspireren, zowel wat het werk betreft. alsook in de persoonlijke sfeer.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
met dit grote verlies.
Leo, we zullen je missen.

Collega's
Philips Natuurkundig Laboratorium. Eindhoven

I t
Ik ben de deur die openstaat...
Een huis van licht, dat ons begroet.
Geen schaduw meer van leed of dood.
De morgen tegemoet.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat heden onver-
wacht, in de leeftijd van 49 jaar,van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze broer, schoonzoon, zwa-ger, oom en neef

Sjef van der Zander
echtgenootvan

Jeanne Tijssen
Schinveld: Jeanne van der Zander-Tijssen

Familie van der Zander
Familie Tijssen, 6451 ER Schinveld, 31 oktober 1988

Kloosterlaan 38
De plechtige uitvaartmis zal' worden gehouden op
vrijdag 4 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna
aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis op donderdag 3 november a.s. om 18.45
uur in voornoemde parochiekerk.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

-1 lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van ons bestuurslid
en medewerker

Sjef van der Zander
Wij wensen zijn echtgenote sterkte en kracht toeom dit verlies te dragen.

Bestuur en medewerkers
Stichting Nonke Buusjke Schinveld

t
Na een kortstondige ziekte, is, op 61-jarige leeftijd,
toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze va-
der, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Jan Warrink
Eindhoven: Geert Warrink

Best: J»hnen Marian Warrink-v. Lierop
Familie Warrink

Heerlen, 1 november 1988
Eindhovenstraat 5 _
Corr.adres: Baron Mackaystraat 57,
6415 GK Heerlen
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in de rouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen van 16.00 tot 17.00 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden inhet crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,op vrijdag 4 november om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister teschrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wij hebben afscheid genomenvan onze lieve moe-
der en omi

Johanna Nijssen
weduwe van

Albert Bijstra
Zij bereikte de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: Lambertha en Jo Magielse-Bijstra

Joswita en Armand Balk-Magielse
Astrid en Wim Brinkman-Magielse
Familie Nijssen
Familie Bijstra

Brunssum, 31 oktober 1988
Corr.adres: Koekoekstraat 5
6443 XS Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 4 novem-
ber as. om 13.30 uur in de aula van het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Een bus vertrekt vanaf de parkeerplaats aan de
hoek Wilhelminastraat-Pastoor Savelbergstraat te
Brunssum om 12.45 uur naar het crematorium en
terug.
Ook stopt de bus aan de halte Heksenberg-Kerk,
vertrek daar om 13.00 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

'T IMet grote verslagenheid, diepbedroefd, maar dank-
baar voor hetgeen zij voor ons betekende, delen wij
u mede dat heden, na een kortstondige ziekte, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, in de leef-
tijd van 59 jaar, onze lievezus, schoonzus, tante en
nicht

Erna Klein
Familie Klein

6471 AS Eygelshoven, 31 oktober 1988
Russelstraat 22
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 5 novem-
ber a.s. om 9.00 uur in de parochiekerk van de H.
Johannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondmis van vrijdag 4 november a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het streekmortuarium gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Chevremont dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dit toe te schrijvenaan de omstandigheden,
en deze advertentie als zodanig te beschouwen.

~ I
Met droefheid geven wij ukennis dat geheelonver-
wacht, kort na het overlijden van haar dierbare
echtgenoot, van ons is heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Gerarda Cornelia
Roelofs

echtgenote van wijlen

Gabe Johan Degreef
Zij overleed op de leeftijd van 62 jaar,voorzien van
de h. sacramenten.

Brunssum: Marion en Jos
Dudzik

Kerkrade: Gaby en Eduard
Bertou
Etienne

6171 BE Stem, 31 oktober 1988
Sanderboutlaan 72
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 3 november om 10.30 uur in de St.
Jozefkerk te Kerensheide-Stein, waarna aanslui-
tend de crematie in het crematorium Nedermaas te
Geleen.
Heden woensdagavond wordt om 19.00 uur de
avondwake gehouden, in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen __ Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. Be-
zoek heden woensdagavondvan 19.15tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

———______________———■____■__—————_________

t I
De mooiste bloemen
worden 't eerst geplukt
jijwas liefde
jijwas de rots
jijwas mijn alles
jij blijft mijn trots

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn allerlief-
ste man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
zwager, oom en neef

Johan Rutten
echtgenoot van

Maria Stelzmann
Hij overleed op 74-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Maria Rutten-Stelzmann
Eygelshoven: Leny Silvertand-Rutten

Herman Silvertand
Kerkrade-West: Jac Rutten

Annie Rutten-van den Eijnden
Doenrade: JosRutten

Elma Rutten-Schumans
Stolwijk: Guus Wouters

Jessie Wouters-Werry
Amsterdam: Ad Wouters

Dees Wouters-van Haaster
en al zijn kleinkinderen
Familie Rutten
Familie Stelzmann
Familie Wouters
Familie Donners

6463 AE Kerkrade, 1 november 1988
Zonstraat 118
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 4 november as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van De Blijde Boodschap te Kerkrade-
Rolduckerveld, waarna debegrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats te Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 3 november om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 te Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

r~" IHet leven gaat in fases
met onbestendigheden
in dagelijks gebeuren
van vreugde, weemoed, strijd...
Geen kan hieraan ontkomen
totdat de dood ons scheidt.

Onverwacht moesten wij maandagmorgen voor-
goed afscheid nemen van onze goede zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Hellena
Cerfontaine

weduwe van

Mathieu Hubert Honnoff
Zij bereikte de leeftijd van 78 jaar.

Wijnandsrade: A.M.A. Nickien-Honnoff
G. Nickien

Simpelveld: J.C. Honnoff
M.H. Honnoff-v.d. Smissen

Bocholtz: A.H.J. Honnoff
P.H.T. Honnoff-Steinschuld

Vaals. M.L. Thelen-Honnoff
H.S.J.C. Thelen
en haar kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Cerfontaine
Familie Honnoff

Bocholtz, 31 oktober 1988
Corr.adres: A. Honnoff, Begoniastraat 18, 6351 BW
Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal worden gehouden op vrijdag 4 november
a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Re-
migius te Simpelveld.
Bijeenkomst in de kerk.
Donderdag om 19.00 uur zal mede ter intentie van
de overledene een h. mis worden opgedragen in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00tot 17.00 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annoncé als zo-
danig te willen beschouwen.

Rust nu maar uit.
Je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

In grote verslagenheid, diepbedroefd, maar dank-
baar voor hetgeenhij voor ons betekende, delen wij
u mede dat heden, na een kortstondige ziekte, toch
nog onverwacht, in de bloei van zijn leven van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom
en neef

Stef Cappa
echtgenootvan

Tiny Schoenmaekers
op de leeftijd van 46 jaar.

De diepbedroefde familie:
Eygelshoven: Tiny Cappa-Schoenmaekers

Marion
Hannelore
Carlo
Familie Cappa
Familie Schoenmaekers

6471 VX Eygelshoven, 31 oktober 1988
Gravenweg 8
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 5 novem-
ber a.s om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Johannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondmis van vrijdag 4 november a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het streekmortuarium gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Chevremont, dage-
lijks van 18.00tot 19.30 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

ï I
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Harry Leij sen
In hem verliezen wij een grote kracht, dieruim 30
jaar als boekhouder in ons bedrijf werkzaam is ge-
weest.

Eerste Kerkraadse Begrafenisond. Paffen

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u
mede dat heden toch nog onverwacht onze Heer tot
Zich heeft genomen, mijn lieve echtgenoot, onze
goede vader, schoonvader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Leonardus Maria
van der Lubbe

echtgenoot van

Mayke Spronk
Hij overleed op de leeftijdvan 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: M.E.A.J. van der Lubbe-Spronck
Maastricht: Joseph van der Lubbe

Geldrop: Elly en Ad
van Haandel-van der Lubbe

Nijmegen: Arthur en Marie-Jeanne
van derLubbe-Zegelink
Familie van der Lubbe
Familie Spronck

29 oktober 1988
Cluysenaerstraat 19, 6412 BK Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
donderdag 3 november 1988 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Franciscus van Assisië, Laander-
straat Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op
de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg te
Maastricht.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis heden woensdag 2 november om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid
tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, mijn goede vader, onze zwager, oom en
neef

Jan Dohmen
weduwnaar van

Truus Markgraaf
op de leeftijd van 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Jos Dohmen
Familie Dohmen
Familie Markgraaf

31 oktober 1988
Laura-Juliastraat 2
6381 JE Landgraaf
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrij-
dag4 november om 10.30uur in de aula van het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in een derrouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennnisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
t

Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven betoond tij-
dens het overlijdenen de begrafenis van mijn lieve
man, onze onvergetelijke vader, schoonvader en
lieve opa

Wiel Hussaarts
willen wij u middels deze, allen heel hartelijk dank-
zeggen voor devele condoleances, bloemen, alsme-
de voor uw overweldigende aanwezigheid bij de
begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

D; Hussaarts-Berger
kindererf en kleinkinderen

Kerkrade-West
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 6
november a.s. om 11.00 uur in de kerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen-
Kerkrade.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
geduldig gedragen lijden,voorzien van het h. sacra-
ment der zieken op de leeftijd van 68 jaar, mijn in-
niggeliefde levensgezel

Harry Leij sen
levensgezel van

Helene van Leeuwen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

Uit aller naam:
Helene van Leeuwen

6464 AC Kerkrade, 27 oktober 1988
St. Qurinestraat 13
De crematieplechtigheid heeft op uitdrukkelijk
verzoek van de overledene in stilte plaatsgevon-
den.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Gert Deenen-Scheren
Wij zullen haar inzet en betrokkenheid, die zij als
leidster, lid en ere-lid voor onze vereniging heeft
betoond, met respect en dankbaarheid blijven ge-
denken.

RK. Gymnastiekverening Olympia Schinveld

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
geduldig gedragen lijden, op de leeftijd van 63 jaar,
mijn dierbare echtgenoot, onze goede en zorgzame
vader, lieve opa, behuwd-zoon, broer, oom en neef

Frans Linn
echtgenoot van

Hildegard Scholz
De bedroefde familie:

Kerkrade: Hildegard Linn-Scholz
Simpelveld: Birgit, Björn

Heerlen: Frans
Kerkrade: Lenie, Roger, Mandy
Kerkrade: Joke

Familie Linn
Familie Scholz

6462 GA Kerkrade, 27 oktober 1988
Voccartstraat 21
De plechtige crematie heeft op uitdrukkelijke
wens van de overledene in de familiekring plaats-
gevonden.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons zeer .ge-
waardeerd lid

Winand Heijltjes
Zijn gedachtenis zal steeds in onze herinnering
blijven voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
gemengdkoor Con Amore Kerkrade

p____________________________________M--___________^
Wij danken iedereen die, op welke wijze dan ook,
blijk heeft gegeven van medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van onze vader, groot- en
overgrootvader

Konstantin Franz
Bogaert

Kinderen, klein- en
achterkleinkind

Hoensbroek, november 1988
De zeswekendienst zal worden gehouden in de
kerk van St. Jan te Hoensbroek op zondag 6 no-
vember a.s. om 11.00 uur.

———_——_____________—^

P__--^-BM____________________________________^
De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke man, onze vader, schoonvader en opa

Guus Maassen
zal plaatsvinden op zaterdag 5 november om 19.00
uur in de kerk St. Vincentius a Paulo te Brunssum-

S. Maassen-Duchateau
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, nov. 1988

De plechtige eerste jaardienstvan dezeereer-
waarde heer pastoor

S. Hamers s.m.m.
zal plaatsvinden op zondag 6 november as.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H-
Clemens te Merkelbeek.

Uit aller naam:
Het Kerkbestuur

Merkelbeek, november 1988

Jij was iemand om nooit te vergeten. __________________________
Groot is de leegte die je achterliet.
Alleen de herinnering blijft over. __ IMM^:__P__éM__Met pijn in ons hart zullen wij verder leven, I jB'V I ■ »m^en altijd denken aan wat jijvoor ons betekende. „ijui

Na het heengaan van onze onvergetelijke en zo geliefde man en pap l_r__
Ed Dohmen VIGNET

directeur basisschool De Blijde Boodschap Xv^UE_?T>>.
voorzitter R.K.V.V. Miranda /<sP^ ""^^QNwillen wij u zeggen datwij erg dankbaarzijn voor de overweldigende be- /&/ "^S_^ \ft__llangstelling en uw medeleven bij dit grote verlies. Allen die daarvan blijk lof/ ✓X. \silgaven door woorden,troostrijke brieven, bloemen, heiligemissen, aanwe- ££j/ ______________ \&)\

zigheid, een gebaar van nabijheid, bedanken wij van harte. __^~^^^^^__
De indrukwekkende uitvaartdienst waaraan het „Chèvremonts Mannen- | \ >s^' Jf I j
koor 1912"op serene wijze medewerking verleende, is ons een grote steun §> A I. I
en troost geweest, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. \\d\_ /é?/Wij nodigen u uit de zeswekendienst met ons te vieren op zaterdag 5 no- *v£?~>" \~*v>s/vember a.s. om 19.00 uur in de kerk van de Blijde Boodschapparochie, %
Rolduckerveld te Kerkrade. **""" """

Mia Dohmen-Thelen WaartXJTg VOOf
EdSeennAnascal vakbekwaamheid

Het is ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. We hebben
gemeend onze dank op deze wijze te mogen verwoorden. _______B_______________^

tAnna Devens, oud 91 jaar, weduwe van Jacobus
Badon, Aan de Dom 21, 6229 BG Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats donderdag 3 november
as. om 14.00 uur in de St.-Lambertuskapel, Victor
de Stuersstraat 17, Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tWilly Weekers, oud 68 jaar, echtgenootvan Man-
ny Hameiers, Planetenhof 114, 6215 TX Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats donderdag 3
november as. om 11.30 uur in de parochiekerk van
San Salvator te Daalhof-Maastricht. Er is geen con-
doleren.

tLucia Paulissen, oud 79 jaar, weduwe van Si-
mon Stevens, Redemptielaan 49, 6213 JC Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden 2 no-
vember om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Wolder. Er is geen condo-
leren.

tJo Op den Oordt, oud 64 jaar, weduwnaar van
Nellie Uiterwijk, Bogaardenstraat 15, 6211 SM

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats donder-
dag 3 november as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de Vier Evangelisten te Malberg-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tEduardus Marinus Ensinck, oud 81 jaar, echtge-
noot van Servatia Agnes Tans, Médoclaan 48E,

6213 EB Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats
donderdag 3 november as. om 11.00 uur in de St.-
Theresiakerk te Maastricht. Er is geen condoleren.

__>
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Sexclubhouder Eddie de R. (40) gis-
termiddag juist thuis na vijf dagen
politiecel is woest over de inval. „Ik
noem mezelf geen heilige, maar dit
is geen manier. Terwijl jerustig aan
je koffie zit, stormt een bende poli-

Toch zei een politiewoordvoerderervan overtuigd te zijn dat de sa-menkomst in de club tot doel hadeen deal af te sluiten. „De vijf krij-gen een procesverbaal wegens po-
ging tot het afleveren en ontvangen

„Mijn advocaat zal spoedig van zich
laten horen", kondigde de toch
enigszins door het verblijf in de cel
aangeslagen De R. aan. Gisteren zei
hij enige dagen onder te duiken om
op verhaal te komen.

bemannen binnen. Voor niets zoals
achteraf is gebleken. Dit neem ik
niet en mijn advocaat zal verdere
stappen ondernemen. Een rasechte
blunder".

Verrast
Eddie de R-, zijn vriendin en een
kennis uit Munstergeleen, werden

evenals hun twee Italiaanse bezoe-
kers verleden week volkomen ver-
rast door de invalvan een arrestatie-
team. Binnen enkele minuten wa-
ren zij geboeid afgevoerd en begon
de politie aan een minitieus onder-
zoek van de club en de in beslagge-
nomen auto's.

De inval volgde na een - volgens in-
gewijden - grondig voorbereide ac-

van de sexclub arriveerden. Politie-
functionarissen zeiden gisteren dat
de actie zo snel werd uitgevoerd dat
verstoppen van grotere hoeveelhe-
den drugs vrijwel uitgesloten moet
worden geacht. De vijf arrestanten
ontkennen elke bemoeienis met de
mafia of de drughandel.

tic en een langetijd van 'in de gaten
houden' van het pand aan de Maas-
eikerwg in Dicteren. De inval vond
plaats kort nadat de Italiaanse
vrachtwagen met meubels en de
kleine Italiaanse auto op het terrein

Alle arrestanten van 'Dicteren' weer op vrije voeten

Geen drugs in sexclub
Van onze verslaggever

DIETEREN - De rijkspolitie heeft
noodgedwongen alle vijf arrestan-
ten van de snelle 'heroïneactie' ver-leden week in de Playboyclub in
Dicteren moeten vrijlaten. Ook de
auto's waaronder een vrachtwagenen een Fiat Bianchi met Milanese
kentekens zijn teruggegeven, om-dat er geen spoor van verdovende
middelen zijn gevonden. Ook in de
sexclub is niets aangetroffen.

van drugs", aldus dewoordvoerder,
die wel erkende dat het onzeker is
dat het ooit tot een echte strafver-
volging en berechting zal komen.

Na Stevol nog 70 miljoen ton uit nieuwe gebieden

Compromis bereikt over
toekomstige grindwinning

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Deputé Piet Hilhorst en minister Smit
Kroes van Verkeer en Waterstaat hebben een compromis ge-
sloten over de toekomstige grindwinning. Limburg moet als
sluitstuk voor de grindwinning nog nieuwe gebieden aan-
wijzen ten behoeve van de landelijke voorziening tot 70 mil-
joenton. Een definitieve einddatum van de grindwinning is
niet genoemd.

Limburg mag 3800
woningen bouwen

Contingent voor volgend jaar toegewezen

Van onze Haagse verslaggever

DEN HAAG - In Limburg mogen
volgend jaar 3812 woningen worden
gebouwd.Dat is het definitieve con-
tingent dat staatssecretaris Heerma
van Volkshuisvesting aan de pro-
vincie heeft toegewezen.

Het gaatom 1556 woningen in de so-
ciale huur-sector, 1378 premiekoop-
woningen, 203 premiehuur-wonin-
gen en 675 vrije .sector-woningen.
Heerma heeft voor deze verdeling
gekozen omdat hij in de toekomst
meer woningen wil laten bouwen
voor mensen met lagere inkomens.
Bovendien denkt hij op die manier
voor een vlottere doorstroming te
kunnen zorgen, waardoor de wo-
ningvoorraad beter over de bevol-
king wordt verdeeld.

In de periode 1990-1992 zal het aan-;
tal woningen dat aan Limburg-
wordt toegewezen jaarlijks worden!
afgebouwd. Volgens de voorlopige
plannen van Heerma kan Limburg
in 1990 op 3154 en in 1991 op 3100;
woningen rekenen. In 1992 zal de-
provincie het zelfs moeten doen met
2666 woningen. „Daar kunnen mis-
schien nog wel wat woningen bij
komen, maar nooit veel. Alle pro-!
vincies zullen dekomende jareft een'
stapje terug moeten doen, dus ook
Limburg", aldus een woordvoerder
van Volkshuisvesting.

De voor volgend jaar aan Limburg
toegewezen woningen zullen voor
medio decemberover de diverse ge-
meenten worden verdeeld. Dat zal
gebeuren door de hoofdingenieur-
directeur van de Volkshuisvesting,
op basis van verdelingsadviezen
van Gedeputeerde Staten. Uiterlijk
op 1 juni 1989 moet vijftig procent
van de toegewezen gemeentelijke
contingenten met volledig inge-
diende plannen zijn belegd.Van onze verslaggever

tegen gebruik
cadeaubonnen

FNV fel

Maar ook hetzogenoemde Stevolge-
bied is omstreeks '93 op. Dan moe-
ten de baggermolens elders verder
kunnen.

„De minister is ons vergaand tege-
moet gekomen, want ze wilde in
eerste instantie immers 118 miljoen
ton zonder uitzicht op beëindiging
van de grindwinning", vindt Hil-
horst.

Alleen een glimp van
Kohl en Mitterrand

Akenaren vinden veiligheidsmaatregelen maar niets
" Niet overal hielden de demonstranten zich rustig. Hier grijpt de politie massaal in.

Foto's: 3POOT/FRANS RADE

Voor het natuurreservaat het Leu-dal zou dit fatale gevolgen hebben,
tenminste indien de potentiële
grindwinlokatie tussen Neer enBuggenum aan snee komt. Het Leu-
aal, met zijn beboste stuifzandheu-
vels en beekdalen is een waardevol
gebied met diverse beschermde vo-gels. De plantengroei is typisch van-wege de vochtige bodem. Als in de
omgeving ontgrind zal worden dan
Qaalt het grondwaterpeil wel 3,5 me-ter- Beken en kwelbronnen drogen

ook met alle gevolgen van dienvoor de vegetatie.
1 i? tweede toekomstige grindwin-
-IQkatie wordt Grevenbicht ge-
hemd. Maar ook hier doemen er
Problemen op ten aanzien van het
grondwaterpeil. Bovendien ligt het
f^ 1} flink stuk zuidelijker dan het

* nuidige Maasplassengebied bij
poerrnond. De provincie hanteertmmers als uitgangspunt ook dat
s? " omstige lokaties moeten aan-

-1 _miten op de bestaande waterre-* creatie.

Mergel
De minister heeft dus water in de
wijn gedaan met betrekking tot
grind. Voor wat betreft kalkzand-
steen (mergel), de tweede belangrij-
ke oppervlaktedelfstof in Limburg,
heeft ze dat niet gedaan. Minister
Smit-Kroes houdt onverkort vast
aan de filosofie dat elk land een
eigen cementindustrie moet heb-
ben. Om de grondstof ook in de toe-
komst in voldoende mate voorhan-
den te hebben sluit ze daarom het
afgraven van het Plateau van Mar-
graten nog steeds niet uit.

komen. Het hele plan om debin-
nenstand zo veilig mogelijk te
maken is pas die ochtend be-
kend gemaakt. Ze wachten rus-
tig af, maar willen per se kwijt
dat Aken die ochtend niet langer
meer hun stad is.

AKEN - De uitreiking van de in-
ternationale Karel de Grote-prijs
was voor de Akenaren niet meer
dan het opvangen van een glimp
van bondskanselier Kohl en/of
president Mitterrand. Voor het
eerst sinds de uitreiking van de
prijs werd de Marktplatz afgeslo-
ten. Achter dranghekken in de
straten dieop het plein uitkomen
keken de Akenaren mokkend,
soms scheldend, toe. Voor hen is
het niet langer meer 'onze Karls-
prijs'.

I .e mening is thans enigszins ge-
| "iJzigd. Hilhorst bevestigde giste-
| »?n weliswaar dat alleen in het
| laasdal naar geschikte lokaties ge-
| °cht gaat worden maar dat hij te-
-1 Ben? bekijkt of het met de eerder
1 w li lte. hydrologische problemen
I d Z°'n vaart loopt- De gedeputeer-
I e wilde geen lokaties noemen
\ aar zei wel dat in eerste instantie
Si ne?ocnt wordt „aan de randen van
iDa huidige structuurvisieplan".
I h jarnaast zullen ook nieuwe groteI sebieden worden aangewezen.

De provincie is het daar niet mee
eens. Hilhorst zei gisteren dat hij
een studie op poten heeft gezet
waarin wordt onderzocht of de eco-
nomische betekenis welke de mi-
nister aan de cementindustrie toe-
dicht wel zo relevant is. De minister
zelf had geen behoefte aan die stu-
die.Nog in de huidige zittingsperio-
de van Provinciale Staten wil het
provinciebestuur een mening daar-
over formuleren. „Zij wil de moge-
lijkheid openhouden om het Pla-
teau af te graven. Nou, wij zijn nog
niet zo ver", aldus Hilhorst.

Philips maakt
LCD-televisie
niet in Heerlen

Vervolg van pagina 1

De FNV is fel tegen het gebruik van
de cadeaubonnen. „Het kan geen
echte oplossing zijn voor de extra
beloning van personeel. Het is ook
gevaarlijk, want er dreigt een soort
tweedeling binnen het personeels-
bestand: de gemotiveerde mensen
en de zogenaamd niet-gemotiveer^
den."

De Philips-woordvoerder kon niet
zeggen welke fiscale gevolgen aan
het gebruik van de cadeaubonnen
zitten. Het gebruik van cadeaubon*
nen kan zowel voor de werkgever:
als de werknemer aantrekkelijk
zijn, omdat zo geen inkomstenber
lasting en sociale lasten verschul»
digd zijn.

(ADVERTENTIE)

Maandelijks wisselend
'MENU VOOR TWEE'

Bekroonde streekgerechten... vanaf ’ 14,50
Deze week beveelt chef-kok Jan

Lux u aan:
Valkenberqhse K'nienebats,

konijnenbout bereid op
Valkenburgse wijze met drie

verse groenten van het seizoen,
gemengde sla, verse warme

appeltjes uit Margraten, Franse
frietjes en gebakken

aardappeltjes

’ 22,50
öf

Stoofpot van vijf verschillende
luxe vissoorten, bedekt met een

kreeftesaus, Hollandse
gornaaltjes en rivierkreeft met
drie verse groenten van het

seizoen, gemengde sla, gekookte
en gebakken aardappeltjes

’ 26,50
Ook voor gezelschappen.

Reservering gewenst.

LT|R ESTAURANTa Brasserie
Passage 1 -3, Valkenburg

TeL 04406-14433
Prijswinnaar Neeriands Dis Bokaal.

Wie dan nog niet genoeg gekre-
gen heeft en toch nog een glimp
wil opvangen van het deftige ge-
zelschap, loopt naar het even zo
deftige hotel Quellenhof, waar
wordt gedineerd. De rij Merce-
dessen is indrukwekkend, even-
als het aantal agenten die met
witte of groene petten op, de
mensen op veilige afstand hou-
den. En weer zien ze niets. De co-
niferen voor de ingang van het
hotel, dicht bij het Eurogress,
zijn te hoog. Die zijn ook te hoog
voor de opblaasbare raketten die
Greenpeace er opgesteld heeft.
Helaas voor de milieu-activisten
zijn het uiteindelijk de politie-
busjes die het zicht onmogelijk
maken.

Wie er echt graag bij had willen
zijn, had beter naar huis kunnen
gaan want daar was het allemaal
op het televisiescherm te zien.

om toch iets van dit jaarlijkse
feest tekunnen zien. Ook datvalt
weer bitter tegen. De vrolijke
deuntjes die hard over de Markt-
platz geblazen worden zijn het
enige hoorbare, naast natuurlijk
het fluitconcert waar geen einde
aan lijkt te komen.

De zijstraten worden opgezocht

Weinigen kunnen het geduld op-
brengen nog langer te wachten
op het gezelschap dat ieder mo-
ment de Dom kan verlaten. Op
het moment dat de deuren open
gaan zijn het leden van Green-
peace en 'Schütz die democrati-
schen Rechte' die 'boe' roepen.
Een flauw geklapklinkt op als de
ere-gasten de Dom verlaten en
zich naar het stadhuis begeven.

Flauw

Weer een andere vader heeft een
hele andere herinnering aan de
dag dat de Karlsprijs wordt uit-
gereikt. Vele jaren geleden im-
mers bracht zijn vrouw een zoon
ter wereld op de dag dat Chur-
chill de internationale prijs in
ontvangst mocht nemen. Daar-
om komt hij toch even kijken.De politie had dehanden vol aan

het beantwoorden van vragen
van burgers. Niemand kon be-
grip opbrengen voor de grote po-
litiemacht en de vele honderden
meters dranghekken. Gisteroch-
tend om 6 uur kregen deagenten
pas te horen dat de markt voor
publiek zou worden afgesloten.
„We moeten, aan de hand van in-
ternationale afspraken, minstens
50 meter afstand bewaren tot de
genodigden. Niemand wilde een
herhaling van de taferelen van
vorig jaar, toen met vele soorten
groenten en eieren naar Kissin-
ger gegooid werd."

Het structuurvisieplan is twintig
jaar geleden tussen provincie en
ontgrinders vastgesteld en omhelstzon 3000 hectare. Dat is thans bijna
op. Reden waarom de minister aan
de provincie gevraagd heeft nieuwe
gebieden aan te wijzen. Om te zor-
gen dat de grindproduktie voor de
landelijke behoefte niet in het ge-
drang komt is inmiddels een reser-
vegebied van 250 hectare bij Ste-
vensweeert en Ohé en Laak aange-
wezen waar 43 miljoen ton grind zit.

Hilhorst legde gisteren in een toe-lichting uit dat de provincie diemeuwe gebieden wil zoeken in hetMaasdal. Dat is overigens conform
Qe wens van Provinciale Staten. Be-gin dit jaarechter heeft de provincieal aan de minister laten weten dat ih
fiet Maasdal nog maar 30 miljoenlorï grind zonder al te grote proble-men te winnen is. Op andere plek-
ken zouden ontgrondingen grote
hydrologische problemen opleve-ren. De grondwaterstand zou dra-
matisch dalen omdat het Maaswa-Jerpeil te ver landinwaarts wordt ge-legd.

De agent die samen met collega's
de hoek Rethelstrasse/Büchel
dichthoudt reageert allervrien-
delijkst op de commentaren van
deAkenaren. Ook hij kan er niets
aan doen dat het toch massaal
toegestroomde publiek alleen
maar een hoogwerker, bedoeld
voor de televisiecamera, kan zien
en hier en daar een paardebeen.

Heel duidelijk te horen waren de
ongeveer zestig schreeuwende
aanhangersvan de Grünen en de
DKP, de Duitse communistische
partij- Met spandoeken proberen
ze aandacht te vragen voor hun
actie. Tevergeefs. De demon-
stranten beperkten zich tot
schreeuwen en het uitdelen van
pamfletten.

HEERLEN - Philips houdt in Heer-
len alleen de produktie van zogehe-
ten LCD-schermpjes voor andere
toepassingen dan voor televisies.
„Mogelijk dat in het verleden wel
eens sprake is geweest dat Heerlen
de LCD-televisieschermen zou ma-
ken, maar daar zijn we dan al lang
van afgestapt. Er is natuurlijk wel
naar gekeken maar er is in ieder ger
val nooit officieel gezegd dat hel
Heerlen zou worden," aldus eeij
woorvoerder van Philips. LCD staat
voor liquid crystal display, vloeiba-
re kristallen waarmee een beeld-
scherm is opgebouwd.

De zegsman zei dit in een reactie op
berichten dat Philips de LCD-tele-
visieschermen in Japan wil maken,
„We hebben nog niet besloten waaf
dat zal gebeuren. In Japan makem
we de LCD-schermen al langer,
maar dat is te danken aan een sa-
menwerkingsverband met een Ja-
panse onderneming die ze al in pro-
duktie had," aldus de woordvoer-

(ADVERTENTIE)

| j^^_ N.V. WATERLEIDING
i K^j MAATSCHAPPIJ

LIMBURG

IDe N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
Kraakt hiermee aan haar afnemers in de gemeente
voerendaal bekend, dat met ingang van 1
november 1988 de gemeente Voerendaal wat
betreft de distributie van drinkwater ressorteert
°nder het district „Schimmert".

"oor het aanvragen van wateraansluitingen,
alsmede voor de melding van storingen in de
Watervoorziening, dient men zich vanaf die datum
te wenden tot het districtskantoor De Bockhofweg
12, 6333 ZJ Schimmert, tel. 04404-1876. Voor
storingsmeldingen buiten de kantooruren krijgt
fiten op dit nummer een doorverwijzing naar onze
wachtdienst.

De directie.7696.

Even na half elf op de Münster-
platz. De politie houdt streng de
hand aan de afgesproken veilig-
heidsmaatregelen. Niemand
mag door. Een enkele wijkbewo-
ner wordt onder begeleiding van
een agent netjes thuis afgele-
verd. Niets wordt aan het toeval
overgelaten. Een paar vaders
wachten op hun kinderen. Die
luisteren de mis op die voor het
eerst in de Dom plaats vindt. Ze
weten niet hoe laat de kinderen "Een demonstrant wordt kort daarop door de politie 'tot de orde geroepen
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" Thijs Wöltgens in de Tweede Kamer.

Wöltgens vice-
voorzitter PvdA

in Tweede Kamer
_, „__ tot vice-fractievoor-

veSgever38 zitter Sekozen- Van
verslaggever de 45 stemmen wer.

DEN HAAG - Ge- den er 30 op Wölt-
heel volgens de ver- gens uitgebracht,
wachting heeft de Tegenkandidaat Jan
Tweede Kamerfrac- Schaefer verzamelde
tic van de PvdA gis- elf stemmen en vier
teren Kerkradenaar PvdA-ers onthielden
Thijs Wöltgens (44) zich van stemming.

Wöltgens volgt Wim
Meijer op die on-
langs tot commissa-
ris van de koningin
in Drenthe werd be-
noemd. De verkie-
zing van Wöltgens
tot vice-fractievoor-
zitter moet gezien
worden als blijk van
waardering voor de
voortrekkersrol die
het Limburgse Ka-
merlid binnen de
PvdA vervult. Wölt-
gens wordt gezien
als het financiële
brein van de fractie
en PvdA-leider Wim
Kok beschouwt hem -als zijn rechterhand.
Het is zeker niet uit-
gesloten dat Wölt-
gens in de toekomst
Kok op zal volgen als
fractieleider. Dat
kan eventueel al ge-
beuren na dekomen-
de Kamervekiezin-
gen. In het geval dat
de PvdA dan rege-
ringspartij wordt, zal
Kok naar alle waar-
schijnlijkheid minis-
ter worden.
Wöltgens is sinds
1977 Tweede Kamer-
lid. Hij begon zijn
politieke loopbaan
zeven jaar eerder
toen hij PvdA-frac-
tievoorzitter werd in
de gemeenteraad
van Kerkrade. Wölt-
gens studeerde rech-
ten en economie.
Voordat hij in de
Tweede Kamer werd
gekozen was hij le-
raar economie aan, het Bernardinuscol-

| lege in Heerlen.

Limburgs dagblad provincie
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Leolux, Gelderland, Artifort, Montis, Dreipunkt, / „ , . ~. .
walter Knoii, Arfiex Arco, Casteiijn, Gaiiina, / l De afgelopen weken is er flink wat werk

Cattaian, Rosenthaii, Lasko, h. de Jong / \ verzet in onze showroom, zodat u straks
Molteni, Pastoe, Lucatello, Exclusiv Metaform, / \ Ipkkpr on uw lauwprpn kimt rii«stpn

Mirodan, Gamma Artimeta, Artemide, Paff, leKKer Op UW lauweren KUni TUSten.
indoor, vaienti, oiuce Casteiijn project, \ / In welke houding dan ook.

B&B-office, Vitra- Charles Eames, Buromatic * >-^ J
JAB, Mira-X, Baumann, Kvadrat, Vision / f
Vanßesouw, M.1.D., Kinast, Kinnasand, / v.

Martinelli, Millenerpoort Alessi, Kartell, 4-You / -^ . ■

Ij
\ Onze verbouwde showroom biedt u

-' ) meer nog dan voorheen de
I mogelijkheid in alle rust te genieten

s' V van een topkollektie moderne
---' . \ meubelen. In niet alleen zitmeubels

/ </) / natuurlijk. Want Stoffels heeft alles
/

_^-__—-——^_- ' voor uw inte^eur. Ook een
/ /"" £^^ r ' "" uitgelezen kollektie stoffen, vitrages,

/ ~*\ ( vloerbedekking en verlichting. Ook verrassende accessoires
(--> j/ —J) zoals bijvoorbeeld de Alessi-kollektie en de vazen van
/ / Mart van Schijndel.

/ ) Morgen is het zover, dan openen we de deuren weer. Als u nog iets wilt meegenieten5 / van onze heropening, dan adviseren wij u nog voor het weekend te komen kijken.
( loopt dan natuurlijk wel de kans dat het redelijk druk, maar daardoor ook extra gezellig is.

stoffels modern wonen
.Geleenstraal64a'6411 HT Heerlen

tel. 045-710602

e k. gevr. loop-, sloop- enCHADEAUTO'S, ik be-
ïal de hoogste prijsin Lim-
urg. Tel. 045-254049.
e k. gevraagd loop-, sloop-
n SCHADEAUTO'S van
D tot 4000 gld. Tel. 04490-
-9679 of 25611.
let STRALEN van auto-
laatwerk, velgen, chassis
.a. (meubels). Bel voor in-
jrmatie: tel. 045-226000.
'oor schade-, sloop-, loop-
uto's en onderdelen moet
; bij STIBA Autosloperij
oep Wolters zijn. Sportstr.
4. Kerkrade-West Tel. 045-
-11480.

uw autobedrijf vraagt
SPOED auto's ’ 1000,-,

50.000,-. Dir. cont geld en
niwaring tel. 045-414372
ok 's avonds.
\'ij geven het meeste voor

AUTO. U belt, wij ko-
_nen direct. Tel. 045-422610,

1 "iok 's avonds.
!"e k. gevr. LOOP-, en
loopauto's. Ook 's avonds.

1 045-413662.
.;EAT-dealer A.C.H., Jeug-
ubbenweg 20 (bij Rand-
veg) te Hoensbroek, tel.

i-222455 biedt met gar. te■ p aan: Seat Ibiza 1.2GL
Seat Ronda 1.6 GLX
Seat Malaga 1.5 GLX
Seat Marbella GL '87;

:<aru 1800 GL 4 wd '88;
'jar_ Justy '86; Subaru
ni '87; Subaru 1300 '80;
it Panda '81; R5TL '85,
en'7B: Lada 2105 GL'B3;
.' Golf '80; Honda CivicFord Escort diesel '84;

| 1600 '78; Mazda 323 '81
■' ' ;n '78;Opel Kadett '78; Pos-d '78; Suzuki Alto '83; Fiat

_itmo diesel '80; Honda Ac-
:ord '77; VW Derby '77;
.ustin Allegro '78; Sun-
_eam 1000 '79; Morris Mari-
ïa'78; Mini 1000 '78. Inr. en
m. mog. Dond. koop-
avond.
LEIJENAAR'S Autocen-
xale sinds 1960 erkend ga-

sbedrijf en erkend APK-
uingsstation aanwezig,
dt te koop aan: Merce-

s 230 E met div. opties,id '85; Kadett Hatchback
N CLub, '87; Kadett

.:chback 12 LS, '85; Ka-
tt Hatchback 12 S, '84;
.dett Hatchback Sabre 12
'83; Kadett 12 N, '78; Ka-Jdett stationcar 12LS sedan,
'G, '86; Kadett stationcar

|12 LS, '85; Kadett station-

' 12 S, '80; Kadett Hatch-
,back 1.6 diesel, '82; Kadett
Hatchback 13 N, '80; Asco-

-1.6 diesel, '82; Rekord 19LPG, '80' Ascona 1.6 S
lan, '85; Corsa 12 S Lu-

xus 1.1Laser sedan, '85; Es-
t 1.1 Luxus sedan, '85;

i Escort 1.3 Luxus sedan, zo-; merpakket, '83; Escort 1.6
Luxus, '85; Fiësta 1.1 CL
"Festival, '86; Ford 1.6 L, '82;, Nissan King Cap 2.4 E, '86;
: Mazda 323 1300, '85; Mitsu-
;;bishi Colt 1200 EL, '83;: Toyota 1.6 Liftback coupé,
,'B2; Volvo 2140 GL 13,: LPG, '84; Volvo 360 sedan,: 85; Volvo 340 1.4 Winner; automatic, '86; VW Golf
■GTI, div. opties, eind '85;
Polo Sprinter 1.3coupé, '85;

' VW Golf 1100, '83; Peugeot
305 SR, '80. Aanhangwa-
fen, nieuw, afm.

00x120x36. Garanties tot
zes maanden schriftelijk.■ Gemakkelijke betalingsre-geling mogelijk. Inruil mo-gelijk. LAC. Ridder Hoen-

" straat 151, Hoensbroek, in-

' folijn: 045-212091.
Honda CIVIC Shuttle 4-'B4,. 80.000 km + trekh. + win-
terbanden, i.pr.st

’ 12.000,-. Tel. 045-725466.
Te k. Ford SIERRA 16,■ 5-drs., '86, LPG, ’14.500,-;
Opel Kadett Caravan, '81,
LPG, ’4750,-; Mazda RX 7
Sport, ’10.000,-; Peugeot
305, '81, LPG, ’ 2500,-- Mer-
cedes 220 D. '78, ’2400.-;
VW-bus LT 28, LPG, geei
kent, ’ 2000,-; Fiat Panda,
'81, ’3000,-; VW Scirocco
1600 GT, '77, ’2500,-; Fiat
127, '78, ’950,-. Hommert
24, Vaesrade; kruispunt■ Schinnen.
Opgelet, wij betalen de
hoogste prijs voor uw
AUTO, ook sloop. Tel. 045--; 416239.

I -AUTOBEDRIJF M. Ho-; genhout biedt te koop aan:

" Suzuki Alto '87; 2 x Opel
f Kadett 12 S Hatchback
1 3-drs. '83 en '84; Opel Ka-;: dett 12N 5-drs.'Bl; Opel As-

" a 16S '83 LS; Ascona
0 de luxe 4-drs. '81;

BMW 525 '80 met Ipg. In-
;. ruil. financiering, garantie.

Wilhelminastr. 146 Hoens-
broek.

I Gebr. Dominikowski biedt
aan: Opel Rekord 2.0 SI autom. LPG, zilvermetalic

! '86. Kadett 1.3LS 3-drs., an-. traciet '87. Kadett 1.3 GS,. 3-drs., wit, div. extra's '86.Manta GTE als nw., 59.000-km., antraciet, bwjr. '83.
Ford Escort 1.3 Ghia,

1 groenmetalic 5-drs '82. Es-
cort 1.6 L, 3-drs., geel,. i.st.v.nw. bwjr. '82. Vw Golf
CL. 3-drs., groenmetalic '82.;Polo GT coupé 1.3 rood,
zéér mmoi '83. DatsunCherry 1.2, 3-drs., goudme-■ talie type '80. Inruil, finan-
ciering, garantie mogelijk.
AUTOBEDRIJF Gebr. Do-
minikowski, Kantstr. 48
Übach o. Worms Land-
graaf. Tel.: 045-326016.

Jurgen
Autocentrum

Alle nieuwe mercedes-mo-
dellen direkt leverbaar.

Mercedes gebruikt:
300E'85 rookz.

300TD '85 do. grijs
2x 250 D '86 roodm.
250D'85 rookzilv.
200 aut. '87 blauw
200 D '83 groen
190 D '85 groen

190 D '86 rookzilv.
190 D '88 perlmuth

190 E '87 blauwmet.
190 E aut. '87 perlmuth
280 S '79 groenmet.
300 D 79 zilvermet.

300 D aut. '77 zilvermet. \Nissan gebruikt:
Nissan 300 ZX Turbo 8-87 i

antr. 'Micra DX 3-drs. '86
2x Micra SDX 3-drs. '86

Micra GL 3-drs. '86
Cherry 1.5 GL autom. '83 'Cherry K-type '85

Stanza 1.6 GL 11-82 'Stanza 1.8 GL '83
Bluebird 2.0 LX D 4-drs.

'86 ]
Bluebird 2.0 SLX I 4-drs. .

'86 ;
Laurel 2.8 SLX D '87 l

Laurel 2.8 SGL aut. D '87 :
Sylvia 1.8 Turbo 4-86 1

Nissan 300 ZX autom. '85 \Andere merken: ■Audi 80 Coupé Quattro '87 i
Audi 80 Quattro '87 j

Audi 100 CC Avant '84 ,
Austin Metro 1.3 aut. '86 e

BMW 524 TD aut. '86 \Citroen BK TRD 1.9 D '87
Datsun Cherry 1.4 GL'Bl ,

Fiat Panda 45 '83 1
Ford Fiësta '81 'Ford Escort 1.1 '83

Ford Escort 1.6 diesel '84 t
Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87 J

Ford Sierra 1.6 CL '87 \Ford Mustang '79 \Mazda 323 1.3 LX '87 (
Mitsubishi Colt 1.2 GL '85 (

Mitsubishi Galant 2.3 TD 1
'84

_
Renault 11 GTL '85 \

Suzuki Swift '86
Toyota Corolla 1.3 aut. '83

Toyota Tercel 4WD '84 ";
VW Golf 1.8 I Memphis '87 I
Mazda E 1600 bestel LPG i

'81 \Mitsubishi L 300 diesel '80 ?j
Langheckweg 36-40 Kerk- »

rade, tel. 045-452570. 3
VOLVO 340 L '81, le eig., ïrood, orig. 70.000 km .’4750,-. 045-420650. _ (
VOLVO 740 GL '85, le eig., ';
kl. antraciet, airo, lpc, a.nw.

_
’ 18.750,-. 04492-3234! j
VOLVO 760 GLE aut. '83, _
kl. met. blauw, airco, a.nw. i

’ 16.750,-. 04492-3234. £
BMW 318 _aut '83, kl. met- c
grijs, schuifd. etc. ’ 14.750,-. n
04492-3234. j
VOLVO 240 GL dcc. '81,kl. smetrood, Ipg, 5-bak ’7500,- I. 04492-3234. |
CITROEN BK 14RE '84, kl. _
rood, 5-bak, i.st.v.nw. a
’ 9250,-. 045-454217. 4

AUTO LANDGRAAF, een
greep uit onze voorraad.
Kom vrijblijvend kijken envergelijken bij Auto Land-
graaf. Audi 100 Avant 2.3 1,
blauwmet., '85, ’28.900,-;
Citroen BK 16 TRS, zilver-
met '86, ’ 19.750,-; Citroen
CX Athena, z. mooi, wit, '82,

’ 6950.-; Fiat Ritmo 60 CL,
'87, 37.000 km, ’12.900,-;
Fiat Uno 60 S, '83, 33.0ÓÓ
km, ’ 12.900,-; Ford Escort
KR 3i, wit, '83; Ford Escort
1.3 Bravo, blauw, '83; Hon-da Civic 1.5 GTI, rood, '86,

’ 17.500,-; Mercedes 280 S
aut, aircon., '82, ’24.500,-;
Mereedes 200 T station,'
blauwmet., '84, ’25.750,-;
Mercedes 240 D 5-bak,
roodmet., '84, ’ 25.750,-;
Mercedes 240 D, 5-bak,roodmet, '84, ’21.900,-;
Mitsubishi Cordia GSR,
zwartmet, '87, f21.750,-;
NissanBluebird 2.0 LX, zil-
vermet., '86, ’ 19.800,-; Opel
Monza 3.0E, aircon., blauw-
met, '83, ’21.800,-; Opel
Rekord 2.0 S, goudmet., T.3,
f 12.900,-; Peugeot 505 GR,bruinmet, '83, schuifdak,
’9750,-; Renault 21 TS,
5-bak, wit, '86, nw.st,

’ 19.750,-; Toyota Supra 3L
i, '86; Volvo 240 GL aut,
grijsmet, '84, ’ 18.900,-;
Volvo 240 GLoverdr., rood-met, '83, ’17.950,-; Volvo
240 GLE aut, blauwmet,
'83, ’ 18.000,-; Volvo 340 GL
diesel sedan, grijsmet, '85,

’ 15.800,-; VWPolo C, goud-
met, '87, 29.000 km,

’ 12.900,-; VW Passat diesel,
wit, '84, ’ 11.500,-.Exclusie-ve cars: VW Golf Cabriolet
GLI, nw.st. wit, 1980; Cad-
dilac Eldorado Cabriolet,
nw.st, 1976; ChevroletteConvectte, jub.uitv., zilver-
met. 1978; Mercedes 230 C
aut., bruinmet, nw.st,
1978; Fiat Spider Calif. car,
zeer mooi, wit, 1976. Jeep
4x4: Toyota Landcruiser,
grijsmet, '85, ’ 24.900,-; Su-
zuki 413 verlengd, z. apart,
'87, ’19.750,-: AtfO diesel
hardtop, rood, '83, ’8950,-.
Inruilers: Honda Prelude
aut, zilvermet.,79, ’ 2450,-;
Peugeot 305 GL, bruin, '78,

’ 1500,-; Chevrolet Citation
autom., grijsmet, '80,
’4900,-; Lada 1200_ rood,'81, ’2250,-; Opel Senator
2.8 aut, blauw, 80, ’5750,-;
Renault Fuego GTL, zilver-
met, '81, ’5900,-; Mazda
929 LTD aircond., '81,
f5750,-; Honda Civic _
speed, '81, ’4750,-; Peugeot
104, z. goed, '77, ’ 1250,-;
VW Polo, '77, ’ 7h0,-. * In-
ruil mogelijk * Garantie in
eigen werkplaas * Snel wis-
selende voorraad * Bovag-
bedrijf * Snelle discrete fi-
nanciering * Dag. geopend
van 9.30 tot 18.00 uur *Hoge inruilprijzen * 12
mnd. garantie*Eigen servi-
.edienst * WN keurings-
station * Gratis afleverings-
beurt * Garantie boven
f 10.000,-. Het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74--76, Heerlen, tel. 045-424268,
345-424231.
30LF diesel febr. 1983 te
koop in zeer goede staat,f 14.700,-. 04406-12875.
SOLF diesel te koop, '83,
uxe uitv., als nieuw, koop-
ie, ’ 9800,-. 04451-1509.
re k. PEUGEOT 205 XS
87; Peugeot 104 GL '83;
Peugeot 305 bestel '83; Peu-
'eot 505 GR '83. Garage
Nefkens, Huisbergerstr. 5
Heerlen. 045-725244.
re k. TOYOTA Carina bwj.
79 i.z.g.st., APK. Tel. 045-
510231.
v-OLVO 340 spee. Ipg, kl.
mt 5 drs. bj '86; Vofvo 340_L 1.7 3 drs. blauw met., bj.
88, pr. n.o.t.k. 04490-38264.
re k. Ford ESCORT bj. '79
.g.st vr.pr. ’2500,-, tel.
)_498-57804.

3MW type 316 ,81, sportw."ood, zeldz. mooi, Kerkra-
lerweg 166, Heerlen.
re k. GOLF GTI, pr.
f 5000,-; m. sportvelgen,
.tereoinst. Graverstr. 21,kerkrade, 045-413779.
rORD Fiësta 1.1 L bwj. '77,

tot 30-6-89, mooie
luto, pr. ’ 1000,-; Tel. 045--122217!

SACHS - 100% originele drukgroepen en koppelings-
platen, geen montageproblemen, 2 jr. garantie, direct uit
voorraad leverbaar. Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen
Geevers Nuth

Tel. 045-244242

,AUTOSELECT heeft alle
auto's sterk afgeprijsd en
levert af met gratis APK-
keuring en tectylbeurt op
de autoshow van deze
week. Subaru Justy 1.2 GL
5-bak '87; Ford Escort 1.3
CL Bravo '86 ’ 15.850,-;, Toyota Starlet 1.3 DX 12
Valve '86; Lada 2105 GL 1.5
'86 ’6950,-; Mazda 626
GLX 2.0 autom. met LPG
'85 ’ 15.900,-; Opel Kadett
1.6 LS diesel 5-drs. station-
wagon ’ 15.900,-j Fiat Pan-
da 34 '85; Opel Kadett 1.2 S
Hatchback ’ 8950,-; Ci-
troen Visa Super E 1.1 '84■ ’ 6700,-; Citroen 2CV6 Club
'84/4850,-; OpelKadett 1.3
S Stationwagon '83; Opel
Rekord 1.8 S '83 ’9950,-;
Toyota Corolla 1.3 Station-
wagon met LPG-onder-
boUw '83 ’ 7450,-; Fiat Pan-
da 45S '83 ’ 5250,-; Renault
5 TL '83 ’5250,-; Fiat 127
special 5-bak '83 ’4750,-;Citroen 2CV6 '83 ’2975,-;
Honda Accord EX autom.
met LPG '82; Volvo 340 DL
met LPG '82; Datsun Cher-
ry 1.3L 5-drs. nieuw model
'82; Toyota Starlet Special
'82; Opel Ascona 2.0 S '81
met LPG '81 ’3975,-; Peu-
geot 505 GR met LPG '81;
Ford Taunus 1.6L '80; Hon-
da Civic 1.3 L 5-drs. '80’2975,-: Peugeot 505 SR
autom. '80; Opel Kadett 1.2
S '79 ’2750,-; Gegaran-
deerd goed en goed gega-
randeerd; Autoselect Trich-
terweg 109, Brunssum (bij
Shell-benzinestation Tree-
beek). Tel. 045-229080.
VOLVO 340 - '85 m. gas-
inst., zeer voord. Tel. 04490-
-12138.
FIAT X 1-9 1500-5 sp. '81,
duurste type APK 9-^9 als
nieuw 04490-18251.
Te k. Opel ASCONA, bj.
8-79 APK tot 6-'B9, tel.
04493-4861.
Te k. 5 drs. Honda QUIN-
TET, APK '89, bj. '81
’3750,-, tel. 045-22677-,
Te k. pracht. BMW 52;0 I,
schuif/kanteldak, 5-bak
enz, bj. '83, tel. 04492-5473.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar bj. '78 in z.g.st., APK
gekeurd, Dorpstr. 19, Bin-
gelrade.
FORD Fiësta 1100 L bj. '77,apk fm juni '89 ’1250,-.
045-720951.
Te k. zeer moie PEUGEOT
505 GL '83, apk. Inr. mogel.
Bovaggar. 045-460734.
Te k. OPEL Ascona 1.9 N
bj. '80, zeer mooi, apk

’ 3500,-. 045-460734.
Te k. zeer mooie FIAT Rit-
mo 60 L bj. '84, apk. Inr.
mogel. ’ 6750,-. 045-460734.
FORD Taunus autom.,
Ghia uitv. '80, 70.000 km,
nw. banden + APK. Pr.

’ 3500,-; Tel. 04450-1480.
BEDRIJFSAUTO'S. Open
en gesloten. Merc. 207D.
Merc. 208. Merc. 407D,
Merc. 508D, Merc. 813D,
Merc. 121D, Merc. 1417D,
Merc. 1419D, VW lt. 35, vW
lt. 45. W. Feijts Auto's,
Vaesrade 61-63 Nuth, 045-
-243317.
Tek. Honda CIVIC bwj. '78,
4-drs., iets aparts, koopje!
Na 2.00 u. Vinkenstr. 77,
Heerlen. Heksenb.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uwauto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. MERCEDES 200 D bj.
'81 zeer mooi, te bevr. H.
van Veldekestr. 38, Baan-
dert-Sittard, tel. 04490-
-28225 na 16 uur.
Te k. SIMCA 1309 SX
autom. '79, bruin APK tot
mrt. '89, get. gl., stuurbekr.
electr. ramen, goed band.,
’600,-, tel. 04492-1757. lets"
voor een doe-het-zelver.
TOYOTA Celica t '83 wit,
Ipg, vr.pr. f7900,-, tel.
04490-50642.
te k. OPEL Monza 3.0 E bj.
'83, veel extra's, vr.pr.
’20.750,-, tel. 045-210326 na
17 uur.
Haast u. Wij hebben nogen-
kele gloednieuwe SKÖ-DA'S met 2 jaar garantie
voor ’9695,-. Uw Skoda-
dealer voor de mijnstreek,
garage Central Geleen,
Rijksweg-Centrum 97.
Zeldzaam mooie CITROEN
Eend 2CV 6 '84, weinigkm.
voor slechts ’ 4900,-, garage
Central Geleen, Rijksweg-
Centrum 97.
VOLVO 66 L 80, APK, in
pr. st., ’2450,-. 045-415528.
Te k. 2 CV 6 Charleston,
bwj. '81. rad./cass., i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 2500,.-. Tel. 045-
-414601 na 18.00 uur.

Opel KADETT GSI 1.8,
bwj. nov. '86, antraciet, ge-
tint glas, sportvelgen. Tel.
045-224541.
Te k. BMW 318, bwj. '81 in
f.st, Ipg, vraagprijs

7400,-. Tel 04492-3891 na
15.00 uur.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
Mercedes 240 TD VAN
combi '85; VW Golf 1600'83; VWPolo '86; VWDerby
'79; Opel Kadett GS '86;
Opel Rekord Berlina '79;Ford Escort CL 1300 '87;
Ford Escort 1.4 '87; Suzuki
Alto '83; Toyota Carina GL
'82: Fiat Uno 55 '84; TalbotSolaro '80; BMW 524 TD'85; BMW 316 '86; BMW3201 '85; BMW 316 4-dr_.
autom. '85. AUTOBE-
DRIJF Reubsaet. Op de
Vey 47-49 Geleen. Inr. gar.fin. Tel. 04490-44944. Uw
adres APK keuring. Alle
autorep.
Tek. Ford SIERRA station-
car 1986, centr. slot., schuif-
kanteldak, get. glas. Zeer
mooi auto. 04492-3888.
Te k. MINI 1100 spee. bwj.'79, km.stand 66.00Ü, i.z.g.st.
APK. Tel. 04499-3398.
Tek. GOLF diesel, type '79,APK, Lz.g.st Tel. 04499-
-3398.
Te k. MAZDA 323 bwj. '79,
APK gek. t/m 27-7-'B9. Auto
verkeert i.g.st. Pr. ’lBOO--(pas grote beurt gehad).
04490-10839.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'79, APK gek. 100% in orde.
Vrpr. ’ 1450,-. Kasteellaan
58F Heerlen.
Toyota TERCEL 1.3 nw.model '83, koopje. Rotter-
damstr. 24 Heerlen.
11.000 KNALDEMPERS
en pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit
voorraad leverbaar. Kerp,
In de Cramer 31, Heerlen.
045-716951.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's inalle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
Te k. MAZDA 323 bwj. '77,
APK tot 10-89. Tel. 045-
-259664.
Te k. OPEL Ascona 16S
met LPG. Trekh. en nw.
bnd. Tel. 045-271235.
Te k. VW Polo L bwjr. '78,
APK 10-89. Vr.pr. ’950,-;
Tel. 045-252947.

Honda Civic
Nu volop

leverbaar
bij Crombag

Honda-dealer
Rijksweg Zuid

236 Geleen
Tek. MERCEDES 190D bj.
'84kl. rood met vele extra's,
vr.pr. ’29000,-, tel. 045-
-443650 na 18 uur.
Auto LANDGRAAF ruimt
alle inruilauto's op! Kijk en
vergelijk! Audi 80 GLS '80

’3950,-; Chevrolet Citation
'80 ’ 4900,-; Ford Escort 1.3
GL '79 ’ 1950,-- Ford Fiësta
1100 '80 ’2750,-: Honda
Prelude '80 ’3950,-; Opel
Record 2.0 S '80 ’ 3750,-; 2x
Peugeot 305 '78 v.a. ’ 850,-;
Peugeot 104 GL '77
’1200,-; Peugeot 604 aut.
76 ’lOOO,-; VW Polo '77
’BOO-. Auto Landgraaf,,Heerlerbaan 74-76, Heerlen,
tel. 045-424268/424231.
Fe k. mooie RENAULT 5bijna '81, vol jaarAPK, nw.
banden, zeer zuinig, rood

’ 1650,-, tel. 045-3159*78.
Mazda 323 '80 ’ 3000,-; Opel
Rekord 2.0 S '80 ’ 420(5,-;
Rekord 1900 N '79 ’ 2400,-;
Ascona '79 ’ 2900,-; KadettCaravan '78 ’2200,-; Re-
nault 5 TL '81 ’ 2950.-;Ford
1600 stationcar '81 f4800,-;
VW GolfD '79 ’39Ö0-; Mit-
subishi Galant 1600 '80

’ 2500,-; Sapporo '79
’2800,-; Honda Civic '81
’3900,-; Toyota Celica lift-
back '78 ’2100,-; Corolla
'77 ’ 1500,-; Renault 14 '80,
technisch prima ’ 500-,
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf, tel.
045-311078.
Tek. MERCEDES 200 T-80,
Toyota Starlet DL T-80,
Honda Accord aut. Ipg T.BO,
Innocenti Detomaso T 82,
alles APK tel. 04490-27879.

,BMW 520 I '82, kl. metgrijs,
i.z.g.st. ’10.750,-. Tel.
044923-3234.. SAAB 900 GLi '82, le eig.,
kl. blauw, in nw.st. ’ 9250,-.
i 04492-3234.
AUDI 10 CD dcc. '83, kl.. metbruin, Ipg, i.perf.st.

’ 13.240,-. 04492-3234.
PORSCHE 356 C cabrio bj.. 1963, Zusstand nach „Klas-
sik" 3 - 4. viele Neuteile,
apk, v.b. ’ 24.000,-. Tel. 045-
-444929 ab 19 u.
Te k. OPEL Corsa 13 SR
spee. uitv. VW Passat diesel
'83. Innocenti 90 L '80. Alfa-
sud '80. Autobianchi '78.Garage De Kissel 42 Heer-len.
RENAULT 4 GTL bj. '83, le
eigen. 54.000 km, altijd ka-
rage gestald. Nw. auto. Tel.
045-321815.
Opel COMMODORE, '80,
’4750,-; Toyota Celica 2.0,
'81, ’4750,-: Volvo 340, '82,

’ 5750,-; Volvo 340 aut, '80,
’3750,-; Volvo 340, '80,
’2750,-; Opel Manta, '78,

’ 2750,-; Mercedes 280, '77,
’4250,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. Tel. 04492-3582.
Te k. van Volvo-medewer-
ker VOLVO 340 DL, kl.
donkergrijs, km.st. 26.000,
1.7 1, bwj. mrt. '87. 04498-
-52988.
OPEL Corsa 12 S TR met
recent keuringsrapport M'84, tel. 04490-24937.
OPEL Corsa 12 S 3 drs. met
voorspoiler, kl. wit 04490-
-14367.
lste eigenaar FORD Escort
1100 Laser onderh. boekjes
aanw., bj. 12e mnd. '83.Goedkoop 04490-15431.
CORSA 1.2 S '84; Kadett
Caravan 1.2 S '81; Rekord
1.9 N; Kadett 12 N '79; Fiës-
ta 1.1 L '83; Peugeot 305 GL
'82. Autobedrijf J. Denne-
man, Raadhuisstr. 107
Hulsberg.
Te koop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. MERCEDES 300 D
autom. bj. '81, mr. kl. auto
mog., pr. n.o.t.k. tel. 045-
-461421.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
RENAULT 18 TS '80 APK
radio-cass. (pas beurt geh.),
mooie wagen ’2350,-, tel.04490-23619.

Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht Inl. E.C. De Horizon,
tel. 045-210541.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
Caravelair en Sprite model
1989 is er! Nu ook in grijs
interieur. BARTELS Cara-
vaning. Hommerterweg
256, Amstenrade, 04492-
-1870.
BURTNER 700 TK met
kent v.v. 2 slpk., 250 cmbreed, gratis plaatsing, pr.

’ 10.000,-- tevens stacara-
van v.v. 2 slaapk., douche-
toilet, pr. ’6500,-; „Auro-
ra", bungalowverhuur Gul-
pen, tel. 04450-1480.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zónder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230 24 uur service.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.
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OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

ion
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

Bij beschikking d.d. 30
augustus 1988 van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Rotterdam is het faillisse-
ment van de besloten ven-
nootschap met beperkte
aansprakelijkheid BV
Yzervlechtbedrijf Lim-
burg, statutair gevestigd te
Rotterdam, kantoorhou-
dende te Geleen aan dé
Nijssenstraat no. 6, opge-
heven wegens de toestand
van de boedel.
Mr. GA.J.M. Niederer
curator,
Postbus 239,
6160 AE Geleen

*"__#»#*<'>«"***«£»»««■

* Saison - -*g*>*lT'
J 1988/89

* öffentliche Eislaufrerten IRI% Mo-Fr9-13h, 14-18h,20-23h «lljj
«ïi Sa 9-13 h. 14-18 h. 19-23h jllljl
*So 10-13h, 14-17h, 18-21 h Ulijl
* Samstags wahrend [jjf/jf/j
J der Abendlautzeil JfjjHf

! TIVOLI- EISSPORTHALLE W
AACHEN JÉ| Tel. 151113- 15 25 75 ggföPf

**"»»»»_"_»«■# c_=_;___...-' J

De MASSAGE van Veroni-
que is uniek. Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Nieuw, nieuw,' nieuw. Mi-
randa voor een totale ONT-
SPANNINGSMASSAGE.
Geen sex. 045-353489.
STOELMAATERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en en
rotan-stoelen met gar. 045-
-418820.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gesprek en
drankje, geen sex. 045-
-223574.
GETUIGEN gezocht. Be-
treft ongeval 14-6-'BB, in de
Dir. Cortenstr. Kerkrade,
tussen blauwe Toyota Cari-
na en Opel Senator. Tel.
045-326546.

15.000 OPTI-BELT V-snare
baar. Voor industrie, landh
Kerp, In de Cramer 31 L_Het

I 20 JAAR 11
I PERZENHUIS I
I TEHERAN 1 1
■ Jubileumaanbiedingen I
I met kortingen tot I
I 70% 1 1

o" <„^ 300x200200x14° Uitzoekenvan 650- -qq JubUenmprijs 1 OOrt
Jnbilenmprqs OïïïJj"- vanaf l__%JUj~

240x170240x_17° Uitzoekenvan 950,- „g Jubileumprtjs 000
Jubileumprijs JüOj"" vanaf UJUj--

Ketenvan 1380,- -qq Jnbüenmprijs EQflII Jubilenmprijs f Oöj"~ vanaf Vwllj"'

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143, HEERLEN

Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

In Simpelveld vragen wij aktieve

bezorgers
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.

Melden Limburgs Dagblad Schaesberg,
Fr. Erenslaan 4 Schaesberg.

Tel. 045-311782

L Limburgs Dagblad
«

■ GEBREIDE DAMESPAKJE^^^I maten 36 t/m 48■ zware kwal. rok en lang vest OOK.I met bijpassendeblouse, geen395,-maar. __"__■ Wi"""1*

I DAMES- EN HERENJACKS■ maten S. M. Len XLI kleurrijke dessins, Af\ C|ïI geen99,-maar... ■ *f«f j«JU

■ HERENKOLBERTS ruitdessin _._.-I maten 46 t/m 60, lengte- en kwartmaten Ig,—
BIJPASSENDE PANTALON maten 44 i/m 60 cft en■ lengte- enKwartmaten „ O", UU

I HERENHEMDEN extra breed, effen en streep ____
-fr?I maten 38 t/m 50 $9,75

s
Voor alle koelkast- en diep-vriesreparaties VROKO
Tel. 045-441566 of 461658.
Wie heeft op woensd. 26-10VERZENDMANDEN/kor-ven gevonden achter deDurox, tel. 045-315378.

5?T°^J°nAe
T

masseuse totaleONTSPANNINGSMAS-
,?■*? met leuk gesprek en99^7laPkJe- Tel. 045--_z_o;_. (geen sex).

Doe mee, MISS LIM-BURG, Miss MannequinBenulux verkiezingen. Inl.045-213386 ookvoor entree-kaarterh
Algehele MASSAGE, als ukomt, blijft u komen! 045--228738 (geen sex).

en direct uit voorraad lever-
)ouw en huishoudmachines.
erlen. Tel. 045-716951.

J

__________________M___B__M_____________________ÉI

Grootse Antiekbeurs
Sittard Stadssporthal

Vrijdag 4 nov. van 17-22 uur, zaterdag 5 nov. van 11-1 c
uur; zondag 6 nov. van 11-18 uur; 50 stands. E

Org. v. Aerle, 04920-25483. j a
m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mmmmm^^^^ '■iwüffffüffi I__-__-________________l_______________-_-_______il^P

n
H.H. Landbouwers *

Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldresul!* kten van ons aardappelproefveld op 14 en 15 novemb' z .
1988 van 9.30 tot 17.30 uur. \{

U bent allen welkom op ons adres Sleperweg 28 'Maastricht (Beatrixhaven). Tevens zijn vele informati' U
stands aanwezig van vooraanstaande pootgoedprod' et
centen. Beleefd uitnodigend: Kooy Limburg b.v., Slepe w

weg 28, Maastricht (Beatrixhaven). Tel. 043-63363J!,.

iimburgs Dagblad



£ TRICHT - Vandaag vindt aan derechtenfaculteit vanac Kijksuniversiteit te Maastricht de officiële opening plaatsvan de rechtspraktijk. Studenten zullen onder begeleidingvan twee ervaren part-time advocaten rechtshulp gaan ver-
rJ I?*} °P een zo breed mogelijk rechtsgebied. Deze vorm vanrechtshulp, zoals Maastricht dat in haar onderwijspakket
saat opnemen, is een nieuw verschijnsel in Nederland.

Van onze Haagse verslaggever
DEN HAAG - Volgend jaar zullen
de arrondissementsparketten in
Maastricht en Roermond worden
uitgerust met het automatiserings-
systeem COMPAS. COMPAS staat
voor Communicatiesysteem Open-
baar Ministerie/Parket Administra-
tie Systeem. Met dit systeem kan de
hele administratieve verwerking
van overtredingen en misdrijven
worden geautomatiseerd.

Van onze verslaggever
BEMELEN - „De hele beschermingvan het grondwaterstaat ofvalt met
._« §oede controle op de naleving
_p1wettelijke re-se's- Rijk en provincie dienen geza-
menlijk een krachtig beleid te ont-wiKkelen. De toekomst van deLim-urgse drinkwatervoorziening staat°P,"et spel," aldus Hub Bemelmansvan de Stichting Milieufederatie"-«in.burg.

„De Russen waren nogal enthou-
siast. Ze hebben al heel wat mu-
sea gezien, maar Overloon was

Deze dag is deeerste van een cyclus
over de ARBO-wet in het licht van
welzijn en geestelijke gezondheid.
De tweede dag wordt ongeveer over
een half jaar gehouden. Bij het se-
cretariaat (Ton Verschuren, preven-
tie-werker RIAGG) kan men zich
ookvan tevoren aanmelden, p.a. Pa:
rallelweg 45, 6221 BD Maastricht, S
043-299699. Kosten deelneming
’lOO.

De Russische T34 gold als de
beste tank van de tweede wereld-
oorlog. Katoesja's waren mobiele
raketlanceerinstallaties die de
granaten als roodstaartige kome-
ten de lucht inslingerden. De ex-
plosies waren zo angstaanjagend
dat zelfs Russen, die om redenen
van geheimhouding niet over het
wapen waren ingelicht, op de
loop gingen. Vanwege hun sata-
nische symfonie noemden Duit-
sers dekatoesja's „Stalinorgels".

De studiedag is bedoeld voor leden
van ondernemingsraden en leden
van dienstcommissies, VGW- of
ARBO-commissies, veiligheids- en
personeelsfunctionarissen.

Tot deze conclusie komt de Milieu-earatie ineen schrijven aan het col-
r w^uvan Gedeputeerde Staten vanwrnburg met betrekking tot hetontwerp-grondwaterbeschermings-
hI311' Pc reacties worden mede on-derschreven door de Stichting Na-luur en Milieu in Utrecht.De opzet van het plan wordt als po-- sitief ervaren. Het doel en de uit-
gangspunten zijn aanvaardbaar. Er
va } een goed overzicht gegevenvan de toestand van de grondwater-kwaliteit en de negatieve ontwikke-"»g daarvan. „De bescherming
_f ii. In het verleden duidelijk ge-
aaid aldus Bart Cobben van deMilieufederatie. „We betreuren hetaat in het plan het principe van devervuiler betaalt, wordt verlaten. Degemeenschap moet dus opdraaienvoor de vervuiling."

Gisteren kon directeur Temming
in Overloon Alexei Maximov, het
hoofd van- de Afdeling Musea,
Monumenten en Archieven en
Valentin Hanin, het hoofd van
het instituut, dat voor het Russi-
sche ministerie van cultuur ten-
toonstellingen verzorgt, verwel-
komen.Heerlen solidair met collega 's Rotterdam

Grote bereidheid tot
actie bij de politie

r>r?K len de bijzondere geologische
"Pbouw van Zuid-Limburg en de
err. i aarheid van bodem ensiondwater wordt speciale bescher-ning[van het Mergelland wenselijk

Geen bewijs voor opzettelijke verwaarlozing
Meijel reageert geschokt

eigen modaliteiten, varianten en uit-
gangspunten.

Voor advocaten bestaat er dan wel
een stageverplichting voor de duur
van driejaar doch de ervaringen le-
ren dat van een daadwerkelijk op-
leiden geen sprake is. De patroon
ontbeert vaak alle pedagogische
kwaliteiten of hij heeft het gewoon
te druk.

Na een literatuurstudie maakte pro-'essor mr. Gerard Mols in 1984 eenoriëntatiereis door Amerika omtennis op te doen over de zoge-naamde 'legal aid clinics' en 'clini-cal education'. Hiervoor bezocht hij
achtereenvolgens de Columbia Lawschool, Vale en deState Universityoi Virginia. Elke universiteit kende

Over de Tweede Grote Vaderlandse Oorlog

% Begroeting bij het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Over-
loon. Van links naar rechts de heer Van Berlo, de Russen
Alexei Maximov en Valentin Hantin en directeur Tem-
ming. Foto: JAN-PAULKUIT

Russen exposeren in
museum Overloon

„Het grote verschil met de law cli-
nics van Amerika is dat de recht-
spraktijk zoals ' die in Maastricht
gaat plaatsvinden all-round is en
zich niet beperkt tot een ofmeer on-
derdelen van het recht. Een tweede
verschil is dat derechtspraktijk een
vast onderdeel is van het onderwij-
spakket en niet valt ofstaat met het
enthousiasme van een gedreven
professor die zich daarvoor de tijd
wil nemen", aldus professor Mols.

Milieufederatie Limburg:

'Controle
grondwater
hard nodig'

Het is de bedoeling dat studenten
die in de eindfase van hun studie
zijn beland samen met de twee ad-
vocaten de binnengekomen zaken
gaan behandelen. Het voordeel van
ditconcept is dat de student onmid-
dellijk het belang van bepaalde ge-
dragingen inziet en de gevolgenvan
zijn gedrag onderkent doordat hy
direkt met die gevolgen en met zijn
gedrag geconfronteerd wordt.

Kantoorruimte, financiën en andere
faciliteiten zoals copiëerapparatuur
zijn door de Rijksuniversiteit Lim-
burg ter beschikking gesteld. Het
advocatenkantoor is gesitueerd bin-
nen de Universiteit, Bouillonstraat
3 in Maastricht. Derechtspraktijk is
echter geen liefdadigheidsinstel-
ling. De tarieven zoals die in de
praktijk worden gehanteerd zullen
ook hier gelden.

Gedrag"Als rechtenfaculteit is het je taak
goede juristen af te leveren, dat wil
zeggen juristen die inzicht hebben
in hetrecht maar tevens in staat zijn
iemand met juridische problemen
te kunnen helpen. Het is inconse-
quent als een universiteit studenten
deze onderwijsmethode niet biedt.
Jekunt je studenten natuurlijk wel
verwijzen naar rechtswinkels en
stage laten lopen bij een advocaten-
kantoor maar daarbij is het toezicht
en controle door de faculteit afwe-

Vaardigheid
Het is bekend dat aan de juridische
faculteiten in Nederland te weinig

COMPAS registreert alle processen-
verbaal, verzendt accept-girokaar-
ten en noteert de betalingen. Maar
ook kunnen de voorbereidingen
van rechtzittingen en executie van
vonnissen in het systeem worden
ingevoerd. Zowel voor justitie als
voor de burger heeft COMPAS dui-
delijke voordelen. De werkdruk _mj
de parketten zal afnemen. Zo kan
bijvoorbeeld de afhandeling van
grote aantallen processen-verbaal
die worden opgemaakt bij snel-
heidscontroles een stuk sneller ge-
schieden. De burger weet dan ook
eerder waar hij aan toe is. Boven-
dienkan hij te allentijde informatie
opvragen over de voortgang van
zijn strafzaak.

voor hen een unicum", kraarv
halst drs Temming (36). „Vol-
gaarnewillen zij in samenspraak
met ons een tentoonstelüng in-
richten over de wijze, waarop het
Russische volk de Duitse bezet-
ting tussen 1941 en 1945 heefter-
varen. Het wordt geen propagan-
datentoonstelling, maar een zo
objectief mogelijke weergave
van de feiten. In januari ga ik op
uitnodiging van het Russische
ministerie van cultuur het mate-
riaal bekijken. De tentoonstel-
ling zal in Moskou worden ge-
maakt en per vrachtauto naar
Overloon worden overgebracht.

Studiedag over
werkomstandigheden
MAASTRICHT - Ondanks de in-
voering van de ARBO-wet (wet op
arbeidsomstandigheden) is er tot-
nutoe in de praktijk nog maar wei-
nig aandacht aan besteed. De afde-
ling preventie van het RIAGG in
Maastricht organiseert in dit kader
een studiedag, morgen 3 november
in het hoofdgebouw van de ENCI,
Lange Kanaaldijk 125 in Maastricht.
Om 9.45 uur is de ontvangst en gele-
genheid tot inschrijving.

Ook hebben deRussen de maten
opgenomen voor een aantal pa-
nelen en vitrines in de Oost-
Europa-hoek van de permanente
tentoonstelling. Voorts krijgen
we een videofilm over het leven
in deSovjetunie onderDuits juk.
En tenslotte zijn ons enige Russi-
sche wapens, een T34en een Ka-
toesja toegezegd".

Op aanraden van Wim van Lan-
schot, president van de World
Veterans Federation en drager
van de Militaire Willemsorde,
nam drs Stef Temming, direc-
teur van het Nationaal Oorlogs-
en Verzetsmuseum in Overloon,
in het najaar van 1987 via deRus-
sischeambassade contact op met
deRussische dienst, die de Afde-
ling Musea, Monumenten en Ar-
chieven van het ministerie van
WVC kan worden vergeleken,om in het kader van „glasnost"
en „perestrojka" tot een tentoon-
stellingsuitwisseling te komen.

Van onze verslaggever
OVERLOON - In mei zal in het
Nationaal Oorlogs- Verzets-
museum te Overloon een ten-
toonstelling worden gehouden
over de Tweede Grote Vader-
landse Oorlog, zoals de Russen
de tweede wereldoorlog plegen
te noemen. De expositie wordt
met Russisch materiaal en door
Russen ingericht.

De invoering van COMPAS staat
onder supervisievan de Roermond-
se officier van justitie mr Merx.

stammende verplichting tot onder-
houd en verzorging.

(ADVERTENTIE)

IJPBatorica 1
■" PARELS EN BIJOUX

10 jaargarantieop deparels.
MAJORICAartikelen zijnverkrijgbaar bij de juweliers
en speciaalzaken.Allecolliers en bijouxzijnvoorzien van
het unieke MAJORICA merk met garantienummer.
De garantie isinternationaal geldig.

Importeur: VerenigdeHeusch Industrieën 8.V.,
jN EmrikweglB,Haarlem,tel.o23-3250 84. /]

Van onze verslaggever
MELICK - De bereidheid bij de po-
litie in Limburg om actie te onder-
nemen tegen het regeringsbeleid is
bijzonder groot. Dat bleek gister-
avond toen afgevaardigden van de
Limburgse afdelingen van alle poli-
tievakorganisaties in het stafbureau
van deRijkspolitie in Melick bijeen
waren om zich over de op til zijnde
acties van 14 november aanstaande
te beraden. Nog niet vast omlijnd is
waaruit de demonstraties op die dag
zullen bestaan. Afgesproken is dat
de vakbondsbestuurders in de ver-
schillende Limburgse regio's daar-
voor de draaiboeken met spoed zul-
len gaan gereed maken.

De Heerlense politie heeft zich soli-
dair verklaard met de werkonder-
breking die gisteren bij de collega's
in Rotterdam plaatsvond. Uit pro-
test tegen de voorgestelde sterkte-
verdeling, onregelmatigheidstoesla-
gen etc. legde de politieRotterdam
het werk gisteren voor twee uur
neer.

De politie Rotterdam had ACP- en
NPB-bonden in den lande gevraagd
zich achter de actie te scharen.
Heerlen heeft dat gisteren gedaan
door zijn ongenoegen te uiten via
spandoeken, de NPB-vlag en - aan-
gezien de ACP-afdeling geen vlag
voor handen had - enkele broeken
en bijbehorend bijschrift „van zon

beleid zakt je de broek af." Woord-
voerder Gielkens, van de Heerlense
ACP-afdeling, gaat er wel van uit
dat Heerlen op 14 november deel
neemt aan een landelijke actiedag.
„Voor zover die althans publieks-
vriendelijk is", aldus de Heerlnse
politiewoordvoerder namens de
bond.

„Wij hebben nooit een signaal ge-
kregen dat diekostganger in erbar-
melijke toestand zou zijn komen te
verkeren. Niet voordat maandag
twee politiemannen bij ons daar-
over hun licht kwamen opsteken",
zegt een ambtenaarvan die dienst.

De contacten met het echtpar V. wa-
ren naar zijn zeggen altijd correct.
„Hij stond zelfs als een behulpzame
man bekend. Ik sta eigenlijk nog
perplex over wat aan het licht is ge-
komen. Ik kan me niet voorstellen
dat er kwaadwilligheid in het spel is
geweest. Hoewel het natuurlijk niet
goed te praten valt dater niet eerder
een arts te hulp is geroepen", aldus
de sociale zaken-man.

De politie zette gisteren het onder-zoek naar wat er precies is voorge-
vallen voort. De man en de vrouwhieldenvol dat ze niet geweten heb-
ben dat hun kostganger er zo be-
roerd aan toe was. Het onderzoekrichtte zich op de mogelijkheid dat
er sprake is van opzettelijk verza-
ken van een uit een overeenkomst

Het drama heeft zich afgespeeld in
een nette drive-in-woning in een
uiterst vriendelijk ogende nieuw-
bouwwijk van het dorp op de grens
tussen Limburg en Noord-Brabant.
De postbode zei gisteren opzijn da-
gelijkse route door de wijk: „Ik kom
daar zowat elke dag. De vrouw is
een bijzonder vriendelijk mens die
ik tot zoiets niet in staat acht. Ik wist
niet eens dat die oude baas daar als
kostganger in huis was. Nooit iets
van gezien of gehoord. Je raakt er
wel ondersteboven van als je hoort
dat in ons dorp zoiets zou zijn voor-
gekomen."

Van onze verslaggever
MEIJEL - De dorpsgemeenschap
in Meijel reageerde gisteren ge-schokt op het bericht dat het echt-paar V. uit hun dorp in de cel zatomdat ze hun bejaarde kostganger
Lei Vrenken in zon hulpeloze staatzouden hebben laten komen dat dede man vorige week zaterdag in hetRoermondse ziekenhuis aan onder-
voedingen verdere verwaarlozing isbezweken. Geschokt maar tegelijk
wat ongelovig. Niemand had erweet van dat die man bij de familieV. in de Meijelse Churchillaan huis-de. Zelfs de naaste buren niet.

Opzet is een absolute voorwaarde
bij dit misdrijf en de politie heeft
daarvan niets kunnen aantonen.
Daarom is het echtpaar gisteravond
op vrije voeten gesteld. De gebeur-
tenissen zullen nu nauwkeurig in
een proces-verbaal worden vastge-
legd waarna justitie zal moeten be-
slissen of er nog van verwijtbaar ge-
drag sprake is geweest.

klant was maar onder andere uit de
opgave van de familie V. om voor
huursubsidie in aanmerking tekun-
nen komen.

Man pleegt al 21 jaar
ontucht met kinderen

Venlonaar hoort 10 maanden cel eisen
De postbode zei zich onlangs ook op
een andere dorpsgenoot verkeken
te hebben. Hij bevroedde ook niet
dat debakkersknecht dieal jarenbij
hem aan de deur kwam zijn baas
tienduizenden guldens lichter heeft
gemaakt om zijn goklust in het Val-
kenburgse casino te kunnen botvie-
ren.

Zij eiste 10 maanden celstraf, waar-
van vier voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaar. Verdachte
dient zich gedurende de proeftijd
op te laten nemen in een psychiatri-
sche kliniek tenzij de medici daar
vinden dat hij eerder naar huis kan.
Bovendien dientW. zich gedurende
de proeftijd te houden aan de voor-
schriften van de Algemene Reclas-
seringsvereniging (ARV).

Van onze verslaggever

ROERMOND - In de afgelopen 21tvl *t$e 37"Jarige Venlonaar J.W. al
n^ eer voor derechter versche-
met uegens het plegen van ontucht,
Ev nderen van rond de tien jaar.
Wa_n Vaak volgde een veroordeling,
str«°nder onvoorwaardelijke cel-
der? Gisteren stond W. voor de«„„'^e keer in Roermond vooreenzelfde feit terecht._ eze dertiende keer had W. op 15
VaSUStUS van dit jaar twee jongetjes,
half30*1* en negen jaar,'s avonds om
d» Kiac, nt met zijn auto opgepakt bij

in Belfeld als zijnde hun
n Uwe leider en ze meegenomen
het een bospad in Reuver. Onder
k niom de knaapjes te moeten
2ak_en' moesten zij hunbroek laten
ljv,„ en> waarna hij seksuele hande-'ngen met hen pleegde.

een 1.erbaalde zich kort daarna nog
w Keer, maar toen in een maïsveld,ar de jongetjes zich dit keer hele-

De buurt is zwijgzaam over het dra-
ma in de Churchillaan. Maar eenpa-
rig zeggen ze er geen weet'van tehebben dat bij de familie V. een be-
jaarde kostganger verbleef. Twee
jaarheeft de nu overleden Lei Vren-
ken (78) bij de familie V. in Meijel
gewoond. Voordien woonde de
man, die zijn gehele leven vrijgezel
was gebleven, in Hom. Hij wordt
vandaag in Heythuysen begraven.

maal moesten uitkleden. Tegenover
de politie verklaarden beide knaap-
jes op pijnlijke wijze te zijn betast
door de man.

Dokters- en psychiatrische behan-
deling en ook speciaal voorgeschre-
ven druppels om zijn seksuele drif-
ten te onderdrukken, hebben geen
baat gehad. De man, die nog steeds

bij zijn hoogbejaarde moeder
woont, blijkt telkens tot zijn hande-
lingen te komen nadat hij thuis ru-
zie heeft gehad met zijn moeder.

Inrichting
Officier van justitie mevrouw mrE.
v.d. Bijl sprak van 'een enorme

reeks van herhalingen. „Kinderen
moeten tegen dergelijke personen
worden beschermd. Daar hebben zij
recht op." Gezien de mogelijkheid
dat W. al per 1 januari '89 opgeno-
men kan worden in een psychia-
triscke inrichting in Venray wilde
zij dit keer niet alleen aan een on-
voorwaardelijke t gevangenisstraf
denken.

Raadsman mrVos van de verdachte
vond 'dat er in ieder geval iets moet
gebeuren', maar 10 maanden vond
hij wel erg zwaar. „Zelf denk ik
meer aan een onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf van 120 dagen aange-
vuld met een forse voorwaardelijke
celstraf. W. zou dan met aftrek van
voorarrest nog voor de feestdagen
weer thuis zijn. De afgelopen twee
jaarheeft hij deze telkens in de ge-
vangenis moeten doorbrengen."
De rechtbank doet op 15 november
uitspraak.

Bij de dienst sociale zaken van de
gemeente Meijel wisten ze wel van
het bestaan van dekostganger bij de
familie V. af. Niet dat de man er

ooriogs-e verzetsmuseum

" Spandoeken aan het Heerlense politiebureau uit solidariteit met de collega's in Rotterdam.
Foto: 3POOT/CHRISTA HALBESMA

(ADVERTENTIE)

Exclusieve
STIJLMEUBELSHOW

Kasteel Bom
" ""■'' i'r'i'i t -**':':"i _;i.i_"i-._.i __!*■ i"."._;iü'ii'iï-"-" 'r.::.

Dond. a«11 _an 14 .22 u.
Vrij. <.11v_n 10-.__«.
2»t. $-r»v*ilo~22U.
ZomJ 8-tt van 13.30-20 u.

|fjf _ssiiß_Bni_p___iiisii@5b gE BgUUN ,
V_Kerkstraat43t ßorn ,/"

(ADVERTENTIE)

A BEELD en GELUID/rb__r\
HONIGMANSTRAAT 55 HEERLEN

(schuin tegenover Postkantoor)
Tel. 045 - 71 68 30

Vandaag officiële opening rechtspraktijk
Studenten RL gaan
rechtshulp verlenen

Jeans
KERKRADE - Jeans, een
twee uur durende show met
muziek uit de jaren vijftig en
zestig, zal in tegenstelling met
wat wij eerder publiceerden
niet op woensdag-, maar op
donderdagavond in het Wijn-
grachttheater in Kerkrade
plaatsvinden.

Van onze verslaggever

Parketten automatiseren

Bekeuringen
worden sneller

afgehandeldzig. Een ander voordeel van de
rechtspraktijk betreft de mogelijk-
heid gebruik te maken van de ken-
nis die er binnen de faculteit voor-
handen is", meent professor Mols.

aandacht wordt besteed aan prakti-
sche vaardigheden. Dat is op zich-
zelf merkwaardig en leidt ertoe dat
het als vanzelfsprekend wordt erva-
ren dat net afgestudeerde juristen
zonder enige ervaring bijvoorbeeld
als advocaat in kontakt worden ge-
bracht met cliënten.
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Van onze verslaggever

Raad Nuth akkoord met invoeren hondenbelasting

Schoolzwemmen toch meteen leerjaar verlengd

bioscopen In gesprek
Uitroeien

Met verbazing verneem ik via het
Limburgs Dagblad dat de heer Fij-
naut op persoonlijke titel 2.000 bo-
men wil kappen in een van de weini-
ge natuurgebieden die we nog heb-
ben. In deze tijd waarin ieder groen
blaadje meetelt, heeft deze man de
euvele moed om een heel natuurge-
bied te vernietigen uit winstbejag-
Als een persoon uit winstbejag dit
prachtige natuurgebied gaat ver-
dwijnen dan is dit een aanfluiting
voor de Heerlense gemeenschap-
Ook het wild en gevogelte dat hier
nog rustig nest en broedplaatsen
heeft, dient beschermd te worden.
En een groot natuurliefhebber - zo-
als Fijnaut zich zelf noemt - dient'
hieraan tedenken in plaats van deze
bomen te willen opruimen. Het zou
me dan ook verbazen als er een in-
stantie is die de moed heeft om de
heer Fijnaut hiervoor een kapver-
gunning te geven.

HEERLEN J. Heutz

HEERLEN
Royal: Coming to America, dag. 15.30
18.30en 21 uur. Bambi, wo 14 uur. Rivo-
li: Red Heat, dag. 14.30 16.30 19.30 en
21.30 uur. Maxim: The Couch Trip, dag.
14.15 16.15 19.1. en 21.30 uur. H5: Big
Business, dag. 14 19 en 21 uur. Good
morning Vietnam, dag. 14 19 en 21.30
uur. The unbearable lightness of being,
dag. 20.15uur. Princess-bride, dag. 14en
18.30 uur. Action Jackson, dag. 14 19 en
21 uur. Poltergeist 3, dag. 19 en 21 uur.
Jungle book, wo 14.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Coming to America, dag. 14.30 en
20.30 uur. Bambi, wo 14.30 uur. Hair-
spray, dag. 14.30 en 21 uur. Frantic, wo
21 uur. Red Heat, dag. 14.30 en 21 uur.
Cinema-Palace: Big Business, dag. 19
en 21.30 uur. Good morning Vietnam,
dag. 19 en 21.30 uur. De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan, dag. 20.15
uur. Palace 2: Pornoprogramma, dag.
doorl. v.a. 13.30 uur. Ciné-K: Maurice,
ma t/m wo 20.30 uur. Lumière: Sierra
Leone, dag. 20 uur. La terra trema, dag.
21 uur. Powaqquatsi, dag. 22 uur.

exposities

NUTH - De raad van Nuth heeft een compromis bereikt over
het schoolzwemmen. Tegen het voorstel van het college om
deze schoolse activiteit niet langer te subsidiëren, maakte de
raad ernstige bezwaren. Na beraadslagingen vond men elkaar
in het verlengen van het schoolzwemmen met één leerjaar.
Verder moest de, overigens laat in denacht vastgestelde begro-
ting ook gewijzigd worden op twee andere punten: de honden-
belasting en de subsidie voor feestjes van het buurtwerk. Ver-
der had de raad nauwelijks moeite met de begroting.

Voerendaal
overweegt
toetreding

Recreatieschap wel duur
raad niet een twee drie de middelen
vond om het schoolzwemmen te
handhaven. Uiteindelijk kwam er
een compromisvoorstel op tafel
waarin alle partijen zich konden
vinden. Het schoolzwemmjen zal nu
voor een leerjaar gehandhaafd blij-
ven.

Hondenbezitters gaan nu ’50,40
voor een hond per jaar betalen, voor
de tweede een bedrag van 75 gulden
voor de derde en iedere volgende
hond’lO2 gulden. Dat had het colle-
ge ook in eerste instantie voorge-
steld. Maar toen duidelijk werd dat
de raad het afschaffen van het
schoolzwemmen niet zou pikken,
stelde b en w het voorstel bij en gaf
te kennen het schoolzwemmen dan
maar te bekostigen door de honden-
belasting nog wat op te schroeven.

Dat ging de fractie Groot Nuth te
ver. Terwijl het CDA en de
PvdA/PPR vonden dat er best een
progressieve heffing mocht komen:
hoe meer honden hoe duurder.

Te ver

Tenslotte haalde ook het voorstel
om subsidies voor sinterklaasfeest-
jes, kienavonden en dergelijke van
het buurtwerk af te schaffen, het
ook niet. Tijdens de beschouwingen
had Groot Nuth al laten weten het
niet met dit voorstel eens te zijn.
Maandagavond moest Hub Kockel-
korn van de PvdA/PPR ook toege-
ven geen heil te zien in het voorstel.
Ook de fractie Lenoir stemde tegen
dat collegevoorstel. De grootste op-
positiepartij stemde overigens ook
tegen de verhoging van de onroe-
rend goedbelasting en de verhoging
met een tientje van het rioolrecht.

Buurtwerk

Bij stemming om de hondenbelas-
ting woor elke hond op ’50,40 te
houden stemden Groot Nuth, Le-
noir en de CDA-ers Goffen en Sou-
ren voor. Dat betekende wel dat de

Laatste concert dirigent Jansen
Drielandenconcert
Wijngrachttheater

KERKRADE - In het Kerkraad-
se Wijngrachttheater wordt za-
terdag om acht uur het eerste
Drielandenconcert gehouden
met drie superieure harmonieor-
kesten uit België, Duitsland en
Nederland. De organisatie is in
handen van de Bleijerheidse har-
monie Sint Aemiliaan.

Achtereenvolgens treden harmo-
nie Sint Aemiliaan Bleijerheide
onder leiding van de dirigenten
Pieter Jansen en Sef Suilen, de
Koninklijke Harmonie Sint Cea-
cilia uit Stokkem (België) onder
leiding van Jaak Übags en Or-

chesterverein Hilgen uit Lever-
kusen onder leiding van Ber-
thold Haas.

Aemiliaan-dirigent Pieter Jan-
sen zal tijdens het Drielanden-
concert voor het laatst als diri-
gent van Sint Aemiliaan optre-
den en wel tijdens het eerste
werk Feilerlicher Einzug. Hierna
zal denieuwe dirigent Sef Suilen
het resterende programma als
nieuwe dirigent van Sint Aemi-
liaan dirigeren.

Omroep Limburg zal het concert
op een later tijdstip uitzenden.

Kerkrade

Vanuit de gemeente Onderbanken
is de laatste maanden nogal wat kri-
tiek geleverd op samenstelling en
inhoud van het 'Journaal', wat ook
te maken heeft met de AWACS-pe-
rikelen, waar Onderbanken nu al
maanden tegenaan hikt.

Jabeek
" De sjoelvereniging De Doordou-
wers uit Meezenbroek begint vrij-
dag om 20 uur met een wekelijkse
vrije sjoelavond. Clublidmaatschap
is niet noodzakelijk en er zijn geen
verplichtingen. Ook rolstoelrijders
en minder validen zijn welkom. De
kosten zijn twee gulden per avond.
Voor meer informatie: G. Willem-
sen, S 721386.

jongeren te interesseren voor deze
hobby waar toch veel muziek in zit.
Komende vrijdagavond, aanvang
half acht, zit 'Prinses Marijke' in het
gemeenschapshuis Caumerbron
klaar om nog meer informatie te
verstrekken over de mogelijkheden
van toetreding tot het korps. Uiter-
aard zijn ook jongerenbuiten Heer-
lerbaan welkom.

" De dameskegelclub Jongen OV 1 ]
viert zaterdag het 15-jarig besta3' i
met een koninginne-kegelen op W ]
gelbaan de Parasol aan de Mar"1 'Om 20 uur is er een open feeS1
avond.
)

J !

# De jubilerende driemansband. Vlnr: Harrie Verdijssel-
donck, Wiel Gerrits en Nelfrin Peney

Tien jaar 'Ouwe
leem van Erwtje'

Heerlen

'Brunssum Aktueel'
vanaf vandaag ook
in Onderbanken

ONDERBANKEN - Het blaadje
'Brunssum aktueel' dat wekelijks
bij de Brunssumse burgers in de
bus valt, zal vanaf vandaag ook ver-
spreid worden in de gemeente On-
derbanken. 'Brunssum Aktueel' zal
dan naast het al bestaande week-
blad 'Journaal van Onderbanken'
verschijnen.

HEERLEN
Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Gilbert de Bontridder. Van 6/11 t7m
27/11. Open wo t/m zo 14-17 uur. De
Spiegel, Akerstraat 88. Werk van Paul
de Maat. T/m 3/11. Open do t/m ma.
NMB, Bongerd 13. Aquarellen van Ch.
Boon. T/m 18/11, open ma t/m vr 9-16
uur. Volkssterrenwacht. Ogen bedro-
gen. T/m 30/11, open di fm zo 13-17 uur,
di en vr ook 19.30-22 uur. Thermenmu-
seum, Coriovallumstraat 9. Jan Stuyt en
Heerlen. T/m 11/12,open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur. Openbare bi-
bliotheek en Bernardinuscollege. Lite-
raire expositie over leven en werk van
Pé Hawinkels. T/m 10/11. Filmhuis. Des
signatures anonymes. Van 3/11 t/m
24/11.

KERKRADE
Galerie Hoogh Anstel, Sieraden van
Trudi van Schaik en Peter Kramer. T/m
6/11, open za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Wérk
van Martin Linnartz. Van 11/11 t/m 5/12,
open ma t/m vr 14-17uur en 19-21 uur, zo
14-17 uur.

VOERENDAAL
Salerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Vlarjan van Berkel en Joop Rooijers.
F/m 2/12.

HOENSBROEK
\BN Bank. Werk van Jo Beuts. T/m
14/11, open werkdagen 9-16 uur.

LANDGRAAF
Raadhuis. Grafiek uit Krakow. Vanaf
14/10, open tijdens kantooruren van 14-
-16 uur. Galerie Artengroen, Hereweg
95. Werk van Hans Peeters. T/m 17/11,
ópen op werkdagen 9-18 uur, do tot 21
uur, Iste zondag v/d maand 14-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Dick van Wijk en Antony van
Lieshout. T/m 19/11, open di t/m vr 9-18uur, za 9-17 uur.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Accademia, ba-
siscollectie. T/m 20/11. Open di t/m vr 10-
-17 uur, za en zo 11-17 uur. Academisch
Ziekenhuis Maastricht. Schilderijen
van Arme Barneveld. T/m 25/11. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans Roe-
bers. T/m 16/11, open wo t/m zo 13-18
uur. Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat
43. Werk van Ferran Garcia Sevilla en
Wim CLaessen. T/m 22/12, open di t/m za
13-18 uur. Perroen galerie, Vrijthof 35.
Werk van Alfons van Leggelo. T/m
13.11, open wo t/m za 13-18 uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Werk van Jos Caelen. T/m
11/12. open wo t/m za 14-18 uur, do 14-20
uur. Galerie W'olfs, Hoogbrugstraat 69.
Werk van Maarten Beks en Lo van der
Linden. T/m 6/11, open wo en vr 14-18
uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-
-1-7 uur. Generaalshuis, Vrijthof. Kun-
stenaars kiezen kunst. T/m 6/11. VERIO,
Herbenusstraat 39. Werk van twaalf
kunstenaars uit Gelderland, Brabant en
Limburg. T/m 6/11, open do t/m zo 13-17
uur. Galerie Artifort, St. Annalaan 23.
Expositie n.a.v. vier bibliofiele mono-
grafieën over Peter Cox, Lo van der Lin-
den, Arjen van Prooijen enKim Zwarts.
"Tm 19/11. Keramiek uit de Euregio. Van
10/11 t/m 3/12. Open ma t/m vr 9-17.30
uur, za 10-16 uur. Galerie Fah, Brussels-
-straat 80. Werk van Alechinsky. T/m
27/11, open vr t/m zo 13-17 uur. CCV,
Herbenusstraat 89. Foto's van stichting
Sinus. T/m 17/12, open ma t/m za 10-17
uur, ma t/m do ook 19-22 uur. Kamer
van Koophandel, Het Bat 2. Werk van
Rene van Keeken. T/m 10/12, open ma
t/'m vr 8.30-16 uur. Jan van Eyckacade-
mie, Academieplein. Werk van Jan Slot-
houber. T/m 20/11, open werkdag. 9-17
uur, za en zo 14-17 uur. Gouvernement,
timburglaan 10. Werk van Sjak Jacobus
Marks en Jacques Timp. Van 7/11 t/m
16/12, open werkdag. 9-17 uur. Galerie
Felix, Wijcker Brugstraat 16. Werk van
o.a. Cécile Buck, Nicole Hardy, Els
Janssen en Hans Maessen. T/m 26/11.
Dominicanerkerk. Werk van Guy
Bleus, Gerard Caris, Robert Garcet en
JurgenKunz. Van 5/11 t/m 27/11, open di
t/m vr 10-17 uur, zo 11-17 uur. Universi-
teitsbibliotheek, Bonnefantenstraat 2.
Werk van Hermenegildo Sabat en Mario
Pignatti Monti. Van 4/11 t/m 2/12. open
ma t/m vr 9-21 uur, za 9-13 uur. Plons,
Mariabastion 50. Werk van Patrick
Heuts. Van 4/11 t/m 20/11, open do t/m zo
14-18 uur.

" VAALS
Kopermolen, Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
Expressies uit Vaals. T/m 6/11, open za
en zo 14-17 uur. La petite, van Cler-
montplein 42. Permanente expositie
van Jos Savelberg.Open zo 12-14 en 16-

HEERLEN - Hoewel
het Heerlens mannen-
koor 'St. Pancratius'
zijn 110-jarig bestaan
stil heeft gevierd, om-
dat het geen officieel ju-
bileum is, timmert het
koor wel aan de weg
met zijn komende con-
certreis naar Hongarije.

'Pancratius'
uit Heerlen

naar Boedapest

# Het Heerlens mannenkoor 'St. Pancratius

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Over het eventu-
eel toetreden van de gemeente Voe-
rendaal tot het Recreatieschap
Oostelijk Zuid-Limburg zal het col-
lege binnenkort overleg voeren. Op
dit overleg had de PvdA-fractie i°
haar algemene beschouwingen
sterk aangedrongen. Toetreding zoU
volgens deze fractie voordelen ople-
veren voor de toeristische aspiraties
van Voerendaal. De PvdA wees
vooral op 'Villa Rustica', de Ro-
meinse boerderij die, mits de plan-
nen over opgraving en herbou*
doorgaan, dan zal uitgroeien tot een
topattractie.
Burgemeester Strous wees er maan-
dagavond wel op dat het lidmaat'
schap van het Recreatieschap 'niet
kinderachtig is': zes gulden per in-
woner. Voor de gemeente Voeren-
daal betekent dit een bedrag van

’ 80 mille, dat bovendien jaarlijks
moet worden opgebracht.
Overigens zijn ook de buurgemeen-
ten Simpelveld en Nuth (nog) geef
lid van het Recreatieschap.

Vastenaktie in
teken van India

HEERLEN -Voor het derde achter-
eenvolgende jaar staat de landelijk
Vastenaktie in de Oostelijke Mij"'
streek in het teken van India. £?e
werkgroep Landelijke Vastenakte
wil dit jaar aandacht schenken aa1*de milieuproblematiek van he
land. En aan de gevolgen daarvan-
voor de allerarmsten van India.
Informatie over het thema wordj
komende maandag gegeven van*
19.30 uur in het MissionairCentruö1
aan de Gasthuisstraat in Heerlen-

Fancy fair
ziekenhuis

BRUNSSUM - Het missiecomi4*van het ziekenhuis Brunssu" 1

houdt zaterdag en zondag een gro^
en uitgebreide fancy fair voor de
missie in Malawie en Indonesië, als'
ook voor projecten in de Derde Vl*
reid. Het geheelwordt gebracht me'
gezellige muziek en een ouderwed
rad van avontuur. Zaterdag is 4$
fancy fair geopend van twee tot vt)''
zondag van kwart voor elf tot vijf
de hal van de polikliniek.

trekkingen aanknopen.
De eerste contacten zijn
onlangs gelegd door het
Heerlens Vredesplat-
form. Uiteraard zal het
uit 115 leden geformeer-
de mannenkoor in Györ
een klein concert ver-
zorgen.

Overigens heeft burge-
meester Van Zeil on-
langs het erepresident-
schap van dit jubileren-
de koor aanvaard. Bo-
vendien ziet het er naar
uit dat het koor rond
Kerstmis weer verrijkt
zal zijn met een vaan-
del.

Hoogtepunt van de reis,
die duurt van 15 tot en
met 22 november, is
deelname aan het Iste
Internationale Koren-
festival van Boekarest.

Veel waarde hecht het
mannenkoor ook aan de
officiële ontvangst door
het gemeentebestuur
van Györ op maandag
21 november. Met deze
stad zal Heerlen waar-
schijnlijk nauwere be-

Speciaal voor dit festi-
val heeft 'St. Pancra-
tius' onder leiding van

dirigent Hans Luesink
twee verplichte werken
ingestudeerd, namelijk
de twee laatste compo-
sities van de Vijf Slo-
waakseLiederen van de
beroemde Hongaarse
componist Bela Bartok.

Schaesberg

koop verkrijgbaar in diensteneef'
trum De Troef. De buskosten zijn $
de entreeprijs inbegrepen.

" De wijkverpleging houdt v3jj
daag van 12.45 tot 13.15 uur spreek
uur in het Groen Kruisgebouw.

Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie)
S 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
S 710317
Richard Willems
S 04406-15890
Emile Hollman
-f 422345

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
_t 351514
Laurens Schellen
04490-23936

De verspreidingvan 'Brunssum Ak-
tueel' in Onderbanken, heeft echter
niets te maken met dekritiek op het
'Journaal', dat in opdracht van de
gemeente wekelijks wordt gedrukt.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De 'Erwtjes Ouwe Leem Band' bestaat tien jaar. Deze in de
Heerlense popscene welbekende groep, bestaande uit de bassist Nelfrin
Peney, drummer Harrie Verdijsseldonck en zanger/toetsenist Wiel Gerrits
alias 'Erwtje', geeft vrijdag een jubileumconcert in café Bijsmans aan de
Akerstraat in Heerlen.

Hoensbroek" De kring Heerlen van de Unie
BLHP houdt vrijdag om 20 uur de
jaarvergadering in Motel Heerlen.
Tevens worden er 63 jubilarissen
gehuldigd.Regioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Voor deze avond heeft de band die qua muziek een beetje lijkt op dat wat
Steve Winwood ten gehore brengt, een vijftal muzikale gasten uitgeno-
digd. Aanvang 22.00 uur, entree gratis.

" In deRodahal wordt vrijdag van-
af 19.45 uur een benefietconcert ge-
geven ten bate van de Nederlandse
Hartstichting. Medewerking verle-
nen de Philharmonie Bocholtz, het
Kerkraads Symfonie Orkest, het
koor Cantus ex Corde, harmonie St.
Aemiliaan, de folkloregroep Slo-
venska Folkorna Skulpina en de Se-
renata Tropical. Kaarten kosten in
voorverkoop f 12,50 en aan de kassa
15 gulden.

" Dr. Vvo van Orshoven geeft va?
avond om 20 uur in gemeenschap
huis Mariarade een lezing over H
thema 'Hoe omgaan met pijn', fl
organisatie is in handen van het K*
tholiek Vrouwengilde. Voor niet-lf
den bedraagt de entree f 2,50.

Van onze verslaggever

Wandelen met
milieu-activisten

Korenconcert van RMK en
'St Jozef in Hoensbroek

HOENSBROEK- In de H. Hart-
kerk van Mariarade in Hoens-
broek vindt vrijdag een koren-
concert plaats waaraan het man-
nenkoor RMK-1921 uit Bruns-
sum en het gemengd zangkoor
St. Jozef hun medewerking ver-
lenen.
Het concert begint om 20 uur en
de entree bedraagt 7,50 gulden.

Naast beide gerenommeerde ko-
ren zullen ook diverse bekende
solisten aan het concert deelne-
men. Het programma van St. Jo-
zef onder leiding van dirigent
Wiel Bonten, bestaat voorname-
lijk uit operette- en operamuziek.
RMK uit Brunssum, onder lei-
dingvan dirigentBartKockelko-
ren, vertolkt werken uit het klas-
sieke mannenkoor-repertoire.

SimpelveldUbach over Worms

" Onder leiding van Marcel Falize
behaalde de Drumband Olympia op
het NFM-bondsconcours in Bruns-
sum een eerste prijs met promotie
naar de 2e divisie. In verband hier-
mee houdt het korps zaterdag van
19 tot 20.30 uur receptie in het MFC
't Leiehoes aan de Limburgiastraat.
Tijdens defeestavond worden de ju-
bilarissen gehuldigd.Er zijn 15-, 10-
-en 5-jarige jubilarissen. De feest-
avond is voor iedereen toegankelijk.

Heerlerbaan

HEERLEN - Om mensen te infor-
meren over het doenen laten van de
Interscolaire milieu-actiegroep in
Heerlen organiseert deze groep op
zondag 6 november een wandel- en
speurtocht. Ondanks het feit dat de
stichting reeds geruime tijd oude
baterijen ophaalt, meent ze dat nog
te weinig mensen weet hebben van
de milieugroep.

De speurtocht vertrekt zondag om
10.00 uur vanaf bezoekerscentrum
Schrieversheide en kost niets. Voor
meer informatie kunt u bellen met

" Fluit- en Tamboerkorps 'Prinses
Marijke' van Heerlerbaan trommelt
nieuwe leden op. Naast huis-aan-
huis folders probeert de vereniging
ook via informatie op basisscholen

" De ouderen-C.V. De Troef opent
op vrijdag 11 november het carna-
valsseizoen met een grote galazit-
ting met prinseproclamatie in ge-
meenschapshuis 't Sröatje. Men be-
gint om 19.30 uur. Een keur van ar-
tiesten, waaronder de 'Zingende
Postvrowwe oet Mestreech', zorgen
voor de juiste sfeer. Toegangskaar-
ten zijn voor 8 gulden in voorver-

" De afdeling Bocholtz en Simp_
veld van het I.V.N. maakt zondjj
een herfstwandeling door de Enl
in de omgeving van Dedenborj
Widdau. Men vertrekt die dag OJ9.00 uur vanaf de Wilhelminastraf
te Bocholtz. Goed schoeisel, pi
poort en lunchpakket zijn vereij
Inlichtingen verstrekken de heH
H. Strijthagen S 443760 en H. B\zer S 443916).

OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282
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trainer Jan Reker van de
profclub Roda JC zijn boekje

ver te buiten gegaan door te pogen burgemeester Ja/i Mans van
Kerkrade onderuit te halen omdat die geen toestemming wil geven
voor een wedstrijd op zaterdagavond. Een match tussen Roda JC
en PSV die, zo leert het verleden én het heden, niet zonder gevaar
is.

De plek van een trainer van
een voetbalclub de baas
speelt is de dug-out; de
plaats waar een burgemees-
ter regeert is het stadhuis.
Beiden moeten niet op el-
kaars speelveld willen opere-
ren of aan eikaars bevoegd-
heden komen. Daarom is

Van onze sportredactie
KERKRADE- „Ik moet zoals ieder-
een de beslissing accepteren, dat
Roda JC-PSV definitief op zondag-
middag doorgaat, maar ik wil in de
hele gangvan zaken niet de Zwarte
Piet toegespeeld krijgen". Dat z^gt
oefenmeester Jan Reker van de
thuisclub naar aanleidingvan de pe-
rikelen rond de datum van de wed-
strijd, die men in Rodakringen het
liefst op zaterdag had gespeeld.

dagmiddag gebeurd. Gedane zaken
namen verder geen keer, maar ik
bestrijd alleen, dat ik een verkeerde
voorstelling van zaken zou hebben
gegeven. Mijn conclusie is, dat men
in Kerkrade meer zijn best gedaan
heeft om de wedstrijd op zondag in
plaats van op zaterdag te laten door-
gaan."

JanReker kan overigens vrijwel ze-
ker niet beschikken over Pierre
Blattler, die kampt met een knie-
blessure. „Tegenover de twijfels
rond zijn meespelen staat daarente-
gen het herstel van Wilbert Suvrijn.
Zowel tegen PSV alsook in de EC-
return tegen Metallist Charkov re-
ken ik op hem. Weet je overigens
Ihoe wij 'Poema' Romario van debe-Izoekende club tegemoet moeten
kreden? Als een tijger."

nomen. Dat is uiteindelijk pas vrij-
politie contact met hem had opge-

Trainer JanReker heeft met diePSV-supporters niets te maken. Hij
hoeft alleen op de spelers van PSV te letten. Maar burgemeester
Mans is wél verantwoordelijk voor het laten en vooral het doen van
die supporters. Hij is verantwoordelijk voor orde en veiligheid in zijn
stad. Wanneer de mannen van Reker erin slagen met weet-ik-hoe-
veel-nul van PSV te winnen, maar de aanhang van PSV maakt er
daarna in Kerkrade een enorme puinhoop van, dan is dat toch een
nederlaag voor burgemeester Mans. Die terecht de verantwoording
voor een wedstrijd op zaterdagavond zonder voldoende politietoe-
zicht niet neemt en daarom vrijdag of zondag als alternatief voor-
stelt.

TrainerReker doet er beter aan zijn gezwollen taal te bewaren voor
de kleedkamer van zijn ploeg. Bijvoorbeeld om zijn mannen op te
peppenom zowel zondag thuis als woensdag in Charkov optimaal te
presteren.

M.H.
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„Desondanks", aldus de oefenmees-
ter, „hoorde ik vrijdagmorgen, dat
wij toch op zondag zouden moeten
spelen omdat de medewerking van
de politie uit Eindhoven anders zou
zijn dan ik had meegedeeld. Ik tele-
foneerde weer met de commissaris
in de Brabantse stad, diemij zei, dat
er nog niemand van deKerkraadse

Die boodschap liet Jan Reker via
Roda JC overbrengen.

„Meteen na afloop van de Europa-
cupwedstrijd tegen Metallist Char-
kov, vorige week woensdag, kwam
de ontmoeting van Roda JC met
PSV al ter sprake. Omdat mij toege-
zegd werd, dat er geen bezwaar zou
bestaan tegen doorgaan op zater-
dag, mits vanaf 's middags twaalf
uur voldoende politiemensen uit
Eindhoven in Kerkrade aanwezig
zoudenzijn, heb ik donderdags met-
een contact opgenomen met com-
missaris Van de Berg van de ge-
meentepolitie uit Eindhoven. Hij
zegde medewerking dienaangaande
toe indien hem vanuitKerkrade een
verzoek zou bereiken."

van onze medewerker MARCEL JOOSTEN
WEERT - Met twee vuisten in de lucht liep de dolgelukkige
wiiniware-coach Rusty Blair na afloop van de Europacup-ont-I «loeting tegen Cholet Basket van het veld. Zijn ploeg had evendaarvoor in een sensationele tweede helft de Franse miljoenen-
Ploeg op een gevoelige 75-56 nederlaag getracteerd. Door deze"verwinning heeft de Weerter formatie ondanks de nog te
wachten 'hel van Cholet' een goede kans de laatste acht te ha-

aangevuld met taktische kantteke-
ningen van technisch-manager en
oud-coach Henk Konings, deed
wonderen. Blair: „Direct na de eer-
ste helft hebben wij enkele details
doorgesproken. Het enige wat ik
kon doen in het kleedlokaal was de
jongens nog eens extra te motiveren
om vooral verdedigend alles uit de
kast te halen.En de vlam sloegin de
pan. Weert leefde volledig op en on-
der leiding van Banks en Esveldt
werd de Franse sterrenformatie
langzaam maar zeker rijp gemaakt
voor een totale afstraffing.

n?_tde beiinfase zag het er vooral
"et naar uit datMiniware zover zoutornen. Beide ploegen, inclusief
'vn coaches, speelden verstöp-

waardoor het duel als kijk-
Del geen voldoende verdiende.

_ÜSSlr _' balverlies en een laag tem-
£" deden het ergste vermoedenvoor Miniware. Vooral aanvallends-Iier totaal geen verrassing in het
liiw _Waard°or Cholet vrij gemakke-

KKon anticiperen op het voorspel-

bare aanvalspatroon van deWeerte-
naren.
Pas na 14 minutenroerden de tribu-
nes zich toen Miniware voor het
eerst in de wedstrijd op voorsprong
kwam (22-21), een voorsprong die
bij rust weer was verdwenen
(33-35).

Blair bleefde rust zelve, maar inner-
lijk kookte de Miniware-coach wat
resulteerde in een uitbarsting tij-
dens de rust. Zijn donderspeech,

Bram Wassenaar
bondscoach-af

Van Nisselroy kandidaat bij KNAU

Uitslag eerste ronde Europa Cup 2, heen-
wedstrijd: Miniware/BS Weert - Cholet Bas-
ket 75-56 (33-35). Topscorers: Banks 19, Es-
veldt 17, VanDinten 12. Cholet: Warner 24.

Bij een verschil van 10 punten
(61-51) raakte alles wat Frans sprak
in paniek en begonnen de peperdu-
re vedetten vooral te forceren. Mini-
ware-captain JelleEsveldt gaf daar-
entegen met een gave driepunter
het sein tot detotale overrompeling.
De Amerikaanse spelverdeler
Banks deed er vervolgens nog een
schep bovenop door twee seconden
voor tyd vanaf de middellijn de
marge te vergroten tot 19 punten.
Dit verschil lijkt voldoende voor de
return volgende week in Cholet,
waar 5.500 uitzinnige Fransen hun
dure helden naar de overwinning
zullen proberen te schreeuwen.

" Beeld van het Europacuptreffen waarin Miniware het Fran-
se Cholet met duidelijke cijfers versloeg.

■ Foto: JAN-PAULKUIT

KEULEN - FC Köln is in detweede
ronde van het Westduitse beker-
toernooi uitgeschakeld door Wald-
hofMannheim. De Keulenaren ver-
loren op eigen veld met 1-2. Borus-
sia Dortmund versloeg Homburg,
dat vorig jaar uit de hoogste klasse
degradeerde met 2-1, Schalke zal
nog eens moeten spelen tegen de
amateurs van Saar '05 (3-3), ook
Nürnberg en Karlsruher SC (1-1)
moeten overspelen.

FC Köln
uitgeschakeld

Wassenaar heeft Haico Scharn en
Limburger Karel van Nisselroy als
mogelijke opvolgers aangedragen.
De Belfeldenaar bevestigde dat de
KNAU contact met hem heeft ge-
had. „De komende dagenvalt de be-
slissing. Ook ik heb mijn voorwaar-
den bij Arie Kauffman (technisch-
directeur, red.) ingediend," aldus
Van Nisselroy.

e tweede reden om om op te stap-
spr_lS Van iets andere aard. „Rond 1

' cpn lmber kreeë ik van de KNAU«n brief dat mijn contract afgelo-
£«n was en dat ik aan bepaalde

z oorwaarden moest voldoen om na

' van onze medewerker
bS?RSCHOTEN - Na marathon-
ook n Wim Verhoorn vertrekt nu

I cn_„u am Wassenaar als bonds-oach van de KNAU. Wassenaar
vo7- „anaf 1983 vakgroeptrainer

110 nrm afstanden tussen 800 en
i red meter- Wassenaar heeft twee

T_enen ëeëeven voor zyn vertrek.
t nrl_ e r̂ste vind ik vijfjaar wel ge-
t dm t P dit moment heb ik het
(

ruk met mijn werkzaamheden."

Seoel te mogen aanblijven. Dat was
voor m. onaanvaardbaar. Net als
Verhoorn wilde ik niet alleen be-
trokken zijn bij de technische as-
pecten van de training, maar ook bij
de bepaling van het beleid. Van dat
soort bondscoaches wil de KNAU
dus af.

tig. Witschge heeft contractueel by
Ajax nog tot juli 1990 te gaan.

Smoke Eaters voelt
zich benadeeld

De 33-jarige vroegere middenvelder
neemt het heft over van Henri Mi-
chel, die is weggepromoveerd tot
technisch directeurvan het nationa-
le team. Platini krijgt als hulpje Ge-
rard Houllier. Het tweetal debuteert
op 19 november als het Franse na-
tionale team in Belgrado in een
kwalificatie-wedstrijd voor groep 5
Joegoslaviëontmoet.

VILLEURBANNE - De zeer ge-
compliceerde zaak waar de voorzit-
ter van de Franse voetbalfederatie
Fournet-Fayard begin gisteravond
nog sprak, werd aan het eind van de
dag even eenvoudig: Michel Platini
is de nieuwe bondscoach in Frank-
rijk.

Vfß Stuttgart is er gisteren niet in
geslaagd Bayern München op de
eerste plaats van de Bundesliga te
achterhalen. De formatie van Arie
Haan verloor het inhaalduel tegen
VfL Bochum met 0-1. De achter-
stand op de lijstaanvoerder bleef
daardoor twee punten.

BRUSSEL - Carla Kruizinga uit
Heerlen heeft in Brussel de Europe-
se titel racquetbal in de klasse bo-
ven dertig jaar veroverd. In het lan-
denklassement werd de Nederland-
se damesploeg derde achter lerland
en België.

Europese titel
Carla Kruizinga

AMSTERDAM - Peter Post heeft
voor zijn Panasonic-ploeg Harry
Rozendal aangetrokken. Rozendal
reed als amateur in de groep van
Frits Schür, net als Louis de Ko-
ning, die de overstap al eerder
maakte.

Post contracteert
Harry Rozendal

voorsprong op. De scheidsrechter
zag een zware thuisclubovertreding- Mater stootte met zijn stick naar
de tegenstander - over het hoofd.
Slachtoffer Nelson moest op de spe-
lersbank minutenlang behandeld
worden.

NIJMEGEN - Andermaal greep
Smoke Eaters naast de winst. In
Nijmegen werd met 5-3^ (1-0; 3-1;
1-1) verloren in een confrontatie
met een van de titelkandidaten, het
Nijmeegse Spitman. Niet het betere
spel van de titelhouder velde Smo-
ke Eaters; veel meer de laconieke
wijze waarop scheidsrechter En-
gelsman ten nadele van Smoke
Eaters recht sprak leidde deze ne-
derlaag in.

De tweede periode was identiek aan
de eerste. Het Geleense team kreeg
weer diverse kansen en Thornton
scoorde de gelijkmaker. Nijmegen's
antwoord kwam vrij snel via een
doelpunt van Nickelson: 2-1. Smo-
ke Eaters moest vervolgens toezien
dat de thuisclub via een numerieke
meerderheid uitliep naar 4-2.

Van onze medewerker
VALKENBURG - Afgelopen za-terdag heeft in de volleybal-
competitie van het districtZuidV. mbuxg een even uniek als lu-«lek voorval plaatsgevonden.
*n de sporthal De Wiegerd vanv alkenburg werden twee da-öieswedstrijden afgewerkt ter-
"W niemand van de direct be-rokkenen in de gaten had dat«e verkeerde teams met elkaaroe degens kruisten.

Verkeerde
volleybalteams

met elkaar
in de slag

ANTWERPEN - De nederlaag in
het Grand-Prixtennistoernooi in
Parijs tegen de Israëliër Mansdorf
heeft Brad Gilbert behoorlijk aan-
gegrepen. Anders is deruime neder-
laag in het eerste ronde van het
ECC-toernooi in Antwerpen tegen
de Tsjechoslowaakse veteraan To-
mas Smid nauwelijks te verklaren.

Uitslagen: eerste ronde: Smid(Tsj) - Gilbert
(VSt) 6-1, 6-4; Osterthun (WDI) - Jaite (Arg)
6-3, 7-5; Hlasek (Zwi) - Mancini(Arg) 6-7, 7-6,
7-5.

Brad Gilbert
aangeslagen

Uitslagen DFB-beker: FC Köln - Waldhof
Mannheim 1-2, Borussia Dortmund - Hom-
burg 2-1, Saar '05 Saarbrücken - Schalke '04
3-3 (na verlenging), Nürnberg - Karlsruher
SC 1-1 (na verlenging).

Stand aan kop: Bayern München 11 - 17;
VfbStuttgart 11 -15; Hamburger SV 12 -15;
Karlruher SC 11 - 14; Vfl Bochum 12- 14.

hetzelfde aanvangsuur ston-°en de ontmoetingen SEC/V 2 -uatak/VCL 4 (eerste klasse A) en
£*<C/V 3 - Datak/VCL 5 (tweedeas _e B) geprogrammeerd. On-oplettendheid bij zowel wed-sirijdleiding, scheidsrechters als

coaches was er de oorzaak van
dat SEC/V 2 in de slag ging met
Datak/VCL 5, en SEC/V 3 gecon-
fronteerd werd met het een klas-
se hoger uitkomende Datak/VCL
4. Resulterend in simpele over-
winningen voor deeerste klasse-
ploegen met respectievelijk 3-1
en 0-3.
De verwisseling, die voor de no-
dige hilariteit en verlegenheid
zorgde, kwam aan het licht na
alert reageren van de aanwezige
scheidsrechter-beoordelaar (en
Datak/VCL lid) Ton Consten. De
Landgraafse vereniging heeft de
zaak aangekaart bij competitie-
leider Herman Peters. „Ik heb er
het wedstrijdreglement op nage-
slagen, maar daarin wordt geen
sluitende procedure aangegeven
voor een dergelijke, unieke ge-
schiedenis.We zullen de gebeur-
tenis bespreken op de eerstvol-
gende vergadering van de dis-
trictssectie wedstrijdwezen.
Naar ik aanneem zullen debeide
wedstrijden ongeldig verklaard
en opnieuw vastgesteld wor-
den," aldus de Beekse volleybal-
functionaris.

AMSTERDAM - De Maastrichtse
squasher Eric van der Pluym is
voortreffelijk gestart in het Open
Dutch NCB-toernooi, dat tot zondag
in Amsterdam gespeeld wordt. In
de voorronden won hij zijn eerste
twee partijen met 3-0 van respectie-
velijk de Zweed Bo Boström en de
Australiër Stefan Witlock.

Vlotte start
Van der Pluym

BUDAPEST - De Hongaarse speer-
werper Albert Sinka is zijn natio-
naal record dat hij op 7 augustus
vestigde met 81,18 meter, weer
kwijt. De dopingcontrole maakte
verboden stimulerende middelen in
de urine van Sinka duidelijk.

Speerwerper
nam doping

Witschge blijft
" Toulon heeft afgezien van het
contracteren van Rob Witschge. De
vraagprijs van Ajax voor de 22-jari-
ge linkerspits, vier miljoen gulden,
was de Zuidfranse club iets te gor-

De Russische bekerwinnaar kan
zich door de zege op Dinamo Mos-
kou helemaalrichten op het treffen
met Roda, want drie wedstrijden
voor het einde van de competitie is
het gevaar voor degradatie gewe-
ken. Metallist bracht zijn puntento-
taal uit 27 duels op 23 en steeg van
de veertiende naar de twaalfde
plaats.

" Metallist Charkov, tegenstander
van Roda JC in het Europese toer-
nooi voor bekerwinnaars, heeft de
thuiswedstrijd tegen Dinamo Mos-
kou met 1-0 gewonnen. Bij rust was
de stand 0-0. Roda verdedigt vol-
gende week woensdag in Charkov
een voorsprong van 1-0.

Charkov veilig

Frankrijk startte de race om een
plaats bij de eindronde van het we-
reldkampioenschap met twee te-
leurstellende resultaten. In eigen
huis werd het net 1-0 tegen Noorwe-
gen en in de uitwedstrijd tegen Cy-
prus werd het zelfs 1-1.

In de eerste periode waren beide
ploegen geheel aan elkaar gewaagd.
Zowel Smoke Eaters als thuisclub
Nijmegen hadden voldoende moge-
lijkheden om te scoren. De ingreep
van scheidsrechter Engelsman om
twee Eaters-verdedigers, Van Steen
en 801, naar de strafbank te sturen
leverde Nijmegen via Stoer een 1-0

Er stond veel op het spelvoor beide
teams. Bij een zege zou Smoke
Eaters de tweede plaats in de stand
van Nijmegen overnemen. Door
deze zege loopt Spitman Nijmegen
nu verder weg van de Geleense
ploeg.

In de derde periode hielden beide
teams elkaar goed in evenwicht. De
Nijmegenaren hepen verder uit
naar 5-2. Toen de Geleense ploeg
een overwicht kreeg riep de
scheidsrechter hen terug, meestal
door verdedigers voor minimale
overtredingen naar de strafbank te
sturen. Vlak voor tijd kon Smoke
Eaters nog via Nelson een keer te-
genscoren: 5-3.

Platini bondscoach

Gisteravond vond in stadion De
Koel een bijeenkomst plaats van de
vaste sponsorgroep van de Venlose
club waartoe meer dan 100 begun-
stigers behoren. Voorzitter Jeu
Sprengens deed de budgettaire si-
tuatie van de club uit de doeken en
legde nogmaals uit dat declub zich
geen financiële avontuurtjes wil en
zal permitteren. Teeuwen: „We wil-
len graag in de eredivisie blijven,
maar niet ten koste van alles. Spe-
lers huren is welbesproken maar op

Fortuna-PSV wel op zaterdag
SITTARD - Fortuna-trainer Hans van Doorneveld heeft het in tegen-
stelling tot zijn Roda-collega JanReker klaargespeld om de eerstko-
mende competitiewedstrijdvan zyn club tegen PSV wel op een zater-
dagavond door te laten gaan. Het risicodragende duel Fortuna-PSV
staat voor zaterdag 19 november in Sittard op het programma.

Boere op de bank
tegen Feyenoord

VENLO - VWkan vanavond'nage-
noeg met een voltallige selectie aan-
treden tegen Feijenoord. Alleen
halfspeler Gerrie Slagboom (enkel-
blessure) ontbreekt nog steeds op
het appèl. Leo van Veen wil om tak-
tische redenen de opstelling pas
vlak voor de wedstrijd in de Kuip
bekendmaken. Zeker is wel dat hij
centrumspits Jeroen Boere op de
bank laat.

van onze medewerker korte termijn niet haalbaar. PSV'er
JohnVeldman zouden wij graag tij-
delijk overnemen, maar PSV liet
weten hem momenteel niet te kun-
nen afstaan in verband met blessu-
res (Berry van Aarle en Nielsen).
Ook de tijdelijke overname van Ene
Willaarts (Borussia Mönchenglad-
bach) is ter sprake geweest, maar
past helaas niet in het financiële
plaatje van VW.

Voor acht tot negen spelers staat de
positie in het elftal vast. De VW-
oefenmeester twijfelt echter nog of
hijRob Rijnink wel of nietvanaf de
aftrap het veld in stuurt. Ook de
keuzebepaling tussen Verberne en
Stewart heeft hij nog niet gemaakt.
Manager Wiel Teeuwen: „Onze eni-
gekans is dat Feijenoord ons zal on-
derschatten. Wij willen er in elk ge-
val keihard voor werken om in ieder
geval resultaat te behalen. Een
puntje zou in de huidige situatie al
fantastisch zijn. Dat zal niet meeval-
len, maar je weet het in voetbal
nooit".

Miniware overrompelt
Franse miljoenenploeg

Donderspeech coach Rusty Blair doet wonderen " De Roda JC-clan concen-
treerde zich gisteren niet op
het voetbal. Doelman Jan Ne-
derburgh was er de oorzaak
van, dat bij wijzevan uitzon-
dering een dagfeest werd ge-
vierd. Nederburgh sloot een
contract voor het leven af met
de aantrekkelijke Caroline
Koks. De huwelijksplechtig-
heid werd voltrokken in de
kerk van Eygelshoven. Het
feest werd gisteravond ge-
vierd in de Heerlense disco-
theek La Diligence.

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

Mans-Reker

Programma
eredivisie

Vanavond, 19.30uur:
Haarlem-PSV
Feyenoord-WV

eerste divisie
Vanavond, 19.30 uur
Helmond Sport-AZ'67

Feyenoord-VVV
Vanavond, 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Swieten.
Feyenoord (opstelling): Hiele, Troost,
Metgod,Nortan, Heus,Lokhoff, Brands,
Van Geel, Hofman, Houtman, Smola-
rek.
VW (selectie): Roox, Laurs. Nijssen,
Van Berge-Henegouwen, Verhagen, Eij-
er, Rutten, Reynierse, Peters, Luhukay,
Hoekman, R(jnink, Verberne, Stewart,
Boere.

„Het landskampioenschap zal zeker
bij PSV terechtkomen", zegt hij. „Ik
heb niet de illusie, dat te verhinde-
ren. Wij kunnen er opzijn minst wél
voor zorgen, dat de titelprolongatie
straks een week uitgesteld wordt.
Wij moeten tegen de ploeg uitEind-
hoven voor een stunt zorgen.

LimburgsDagbladsport
Jan Reker: 'Ik wil
niet Zwarte Piet

toegespeeld krijgen'

tief verleden tijd zijn, heeft Jan Re-
ker uiteraard andere zaken aan het
hoofd. Eerst de strijd tegen PSV,
daarna de Europacupreturn tegen
Metallist Charkov.

Los van alle perikelen rond de da-
tum, die wat hem betreft nu defini-

Los van perikelen aast Roda JC op stunt tegen PSV
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Volker Stevin Materieel
&
Volker Stevin Materieel is als werkmaatschappij van Koninklijke
Volker Stevin belast met het beheer van materieel, zowel in tech-
nische alsfinancieel-ekonomischezin.Wijverhuren ditmaterieelaan
andere werkmaatschappijen in binnen- en buitenland en verzorgen
de reparatie en het onderhoud hiervan. Tevens bieden wij onze
kennis en diensten aan op het gebied van nieuwe materieeltoepas-
singen,materieelinzet, research en ontwikkeling,alsmedespecialis-
tisch konstruktiewerk.

Voor onze vestiging te Hoensbroek, Stationsstraat 142 zoeken wij een

\ allround machinemonteur
11 voor reparatie en onderhoudvan wegenbouw-, grondverzet- en overig

aannemersmaterieel. Er wordt in klein teamverband gewerkt.

Opleiding: diplomaMachinemonteur G.W.S.W. of5.0.M.A., of een ruime
aantoonbare ervaring en aanvullende vakgerichte kursussen.

Leeftijd 30-35 jaar.

De kandidaat dient bij voorkeur woonachtig te zijn in de omgeving van
Hoensbroek of bereid te zijn naar dezeregio te verhuizen.

Salariëring vindt plaats op basis van deCAO-Bouw.

Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten
aan Volker Stevin Materieel bv, Postbus 807, 2003 RV Haarlem, t.a.v. de
afd. Personeel & Organisatie. Voor inlichtingen over de funktie kunt u
bellen met de heer K. M. F. Jungbauer, telefoon tijdens kantooruren:
045-217458/217528; privé: 04492-4767.
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"uw, nieuw, nieuw. Mi-randa voor een totale ONT-
SPANNINGSMASSAGE: 045-353489.

' De NATIONALE Life Lijn,
1 tel. 013-321395 7 dagen
I pér week geopend.
il Club RUSTICA v.d.). Weyerstr. 9, Kerkrade-jj West, tel. 045-412762.
j Escortservice All-in. 045--: 326191 ma. t/m vrijd. v. 14

I:1 tot 4.00 u. Dag!!
': Best in Town, BOYS voor

en. Privé en escort. Tel.; 040-517097.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24, Privé NATHALIE, Cindy en: Natascha vanaf 13.00 uur.
; 045-720795.

■ NIEUW nieuw Amanda en
! Ramona. Ook zat. en zond.
; af 10 u. 045-721759.

Club Hawajana
! met sauna, pool, restau-
[ rant, gezellige bar, leuke

'■ atmosfeer. Open maan-

'■ dag-vrijdag van 14.00 tot; 24.00 uur.
Krefeld-Linn

; Rheinbabenstraat 156, 09-
-1 492151572679.

Moderne man HBO-opl. g
mil. zkt. tolerant ECHT
PAAR Br. o. no. SB 98!
LD, Fr. Erensln. 4, 637'
GV Landgraaf.
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Riversideclub
Riversideclub
Riversideclub

E-9-afslag Echt, Ohé et
Laak, Dijk 2 Ohé en Laak
100 m voorbij bordjes cam
ping Maasterp. Open ma
t/mvr. 14.00 t/m 2.00 u. tel
04755-1854. __

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin ir
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk er
wil je een lijntje met zn tweeën? Druk dan op de 0-toet:
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse
nen).

06-320 330 03
50 et/min. ■

Relax-line
06-320.320.06

50 et. p. min.

Nobel - Escort
Voor de kieskeurige man, open van ma. t/m vrijd. var
14.00 tot 02.00 uur. Tel. 045-459597.

!■ Nieuw
5 De Babbelfoon
1 Praat, luister en geniet

Bel de Babbelfoon
als u trek heeft in een fijn gesprek
06-320.320.05

('s nachts alleen voor volwassenen)
50 et. per min.

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
TOPMEESTERES + superslavin. 4 inger. studios, all
fantasies. Info na 13-23 u.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
Doe „HET MET" Marina,
Sittard, ma.-vr. 12-23 uur.
Tel. 04490-28256.ij CONTACTBUREAU Lucie

" v. bemiddeling v. adres-
k sen. Tel. 04490-50921 Ge-
I leen._ CONTACTBUREAU

Maastricht bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.
RYANCO voor discrete be-
midd. v. privé-adressen., Inschr. van dames moge-

'; lijk. 04749-4258.
[ Privé bij JOLANDA met 4
l^ sexy meisjes. Tel. 04492-

-3198. Tev. meisjes gevr.
" KIJKOTHEEK videoclub,

leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films

i aanw.

" Nieuw NATHALIE privé
1 v.a. 12.00 uur-21.00 uur.
3 tel. 045-723029.~ JUAN (mnl.), dagelijks

vanaf 10.00 uur, privé en
escort. Tel. 045-257283.

Ga op avontuur bij ...
de meisjes van

Club
Bub-
bles

i Rijksweg-Zuid 131, Geleen_ Tel. 04490-42313

045-425101.

Escortservice
ma. t/m zat. van 20.00 t/m

04.00 u. Tel. 04490-23730.
Nieuw: Mendy.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

Waar zijn de 12 meisjes
van plezier? Bij MADAME
BUTTERFLY, het is niet
ver van hier! Ook verwen-
nen wij onze mensen mét
bijzondere wensen. Onze
specialiteit Gletscher-mas-
sage. Open vanaf 14 u.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

DE

PRET
BOX

06-
-320.325.44

50 CT P/M

I SupertySo/' )
Sex-fantasieên worden echt is
werkelijkheid. Na 21.00uur

wordt 't ruig.

I 06-J20.324.30 |
50cfpefr>mwst

MEISJES gevr. voor Club
te Kerkrade. Intern gratis
mog. Tel. tussen 13 en 17
uur. 045-423634.
Tot ziens in Ml AMORE,
Leyenbroekerweg 160 Sit-
tard (400 m afslag Sittard-
Zuid). Elke dag geop. v.'
20.00 tot 03.00 u.

Oooohh
06-320.320.66

50 et. p.m.

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-. straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.
CLUB 88 van 14 tot 2 u.
Prins Hendriklaan 180,
Brunssum.
BIGGY'S escortservice

' van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

Babbelbox
Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 06-
-320.330.02 en je komt direkt in kontakt met 9 andere
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar een
praatje. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Ano-
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voor
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een van
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en leg
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 e/min.

PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-220866.

I* CHATBOX *
; ds*** ;
J 06-32032520 550ct.p/m.

Met 9 andere mensen kletsen over van alles en nog wat. natuurlijk anoniem!!!
Tenzij je hetzelf anders wilt.

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen, 04490-
-48448/54052.

U heeft een goede smaak,
bij ons is het altijd raak!
De meisjes van

privéhuis
Michelleü!

Tel. 045-228481.

Reis met ANGELA, Corina Privé RIA, van 10.00 tot
en Yvon naar de 7e hemel 21.00 uur. Ass. gevr. Tel.
van genot. 045-227734. 045-421748.

ÜlNieuwü!
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand!

Alles in je eigen dialect. 0,50 p.m.

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Diana Escort
045-

-320905/321038
met 6 sexy meisjes, voor
bij u thuis of in het hotel, 7
dgn. vanaf 09.00 tot

's nachts 02.00 uur.
KANDRA en Cindy privé
en escort tot 3 u. 's nachts.
045-228975. Tev. meisje
gevr.

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.. PRIVÉ (open ook in 't
weekend) 043-214000.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afspraken lijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05
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Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Spetters
06-320.330.71

120 stoten per dag
50 cent per min.

I—~1—~ 1I Club
I 2000

Relaxen in ongedwongel

' sfeer met sexy jonge meis'" jes. Ook trio's met \esV'I sche show. Dagelijks '11.00 tot 24.00 uur, zatef' ]| dag tot 18.00 uur. Rij*s''
weg-Nrd. 22A, Geleen, t*i

I 04490-42315. Jl
I ZAKENMENSEN kiezel
I bij Buro Venus voor priv^f. adressen. Zowel regio a'!»
I landelijk. Inschr. v. gasf JI vrouwen welkom. tÊy
[ Brunssum. 045-257191^1
s Club PARIS. Ma. t/m * tva. 14.00 uur. Provinciale.,

weg 31A Noord, Oirsbeek
Tel. 04492-1873. _^
Weer SPECIALE aanb. |v
Yvonne, 6 sexy meisjes, '£chaamssex + Franse m^J;
sage, nu ’ 75,-; Trio-Lejn
bisch, ook mog. zat. y\
zond. ook geopend. T^r
045-425100. Tev. a&

I gevr. ___,_»

' PRIVÉ bij Anita, ook zat*^
dags. Tel. 045-352543>v j;

" KATJA privé en escfö
vanaf ’ 50,-; van 11 tot "{{
u. 045-423608. ,H
Club LA STRADA,
slechtste naam? de slech
ste meisjes? Kom kijker
Pr. Hendriklaan 178 Bruns

sum, 045-272350. _,
Love Line f

Sabine, 22 jr. blond, sfV
deert biologie, heeft m*^een hobby. s

Tel. 06-
-320.320.61 v_- ,—_ \

Praat er eens over met een andef
Wel of geen 06-lijnen, hierover verschilt men nogal

mening.
Is er verstandig om door te gaan met 06-lijnen?j

Zonder dat dit consequenties heeft voor het huisho")
budget?

Praat hierover met de Marijke-lijn 06.320.322.99 met»
tweeën of met zn tienen. I

Slechts ’ 0,50 per minuut.
Geef uw mening over actuele onderwerpen inzake

politiek, de sport of de T.V.
Maar ook; onderwerpen als film, disco en theater kij

nen aan de orde komen.
U bepaalt het allemaal zelf. Een ding: over sex wordt'
deze lijn niet gesproken, daarvoor verwijzen wij u n^

de andere 06-lijnen.
06.320.322.99 Marijke

24 uur per dag aanspreekbaar.;



In ieder geval, hij komt in dit win-
erseizoen tot een groter aantal six-
°Ul"wUan in zijn voorgaande profja-ren bij elkaar. „Het betekent niet",
diaus de ex-Maastrichtenaar, „dat°e Piste mijn hoofddoel wordt. Ik
von 7lj er thuis' maar de weë bliJft
cc u g Prevaleren. Ongeveern half dozijn zesdaagsen is eengoeie overwintering."

Cracks op de piste worden fors be-
taald. Voor Danny Clark, de eer-
zuchtige Tasmaniër, alsook de Brit
Anthony Doyle, die vaak zijn kop-
pelgenoot is, moeten de baandirec-
ties telkens tienduizenden guldens
neertellen. Stan Tourne, Etienne de
Wilde, Volker Diehl, Roland Gün-
ther, Roman Hermann en nóg deze
of gene zijn evenmin goedkoop,
maar ze kunnen toch niet tippen aan
de bazen van het gebeuren.

omtrent lijkt immers niet bepaald
de ideale overbrugging van het ene
naar het andere jaar. Ad Wijnands
ontkent zulks niet. „Toch", zegt hij,
„is het fout om het accent op even-
tueel negatieve kanten te leggen. Je
blijft conditioneel in orde. Rijden in
een zesdaagse is vrijwel onafgebro-
ken interval. Bovendien, ook als je
niet naar de piste trekt moet je 's
winters het een en ander doen om
op peil te blijven."od ,nkt Daradoxaal> deze laatste

ri"nerking. Gewirwar op een inrookgordijn gehuld houten baanan nonderdvijftig meter of daar-

„Dit alles", zegt Ad Wijnands,
„maakt de strijd alleen maar harder.
Wie wil niet graag fors betaald wor-
den voor zijn inspanningen?"

Hoewel de sportieve waarde van
een zesdaagse niet direct hoog
scoort betekent zulks allerminst,
dat het optreden in een dergelijk
spectakel louter en alleen show is.
„Vergeet het", zegt Ad Wijnands.
„In de koppelkoersen wordt vaak
met een uurgemiddelde van drieën-
vijftig kilometer gereden. Dacht je,
dat het dan niet op een verschrikke-
lijke manier afzien is? Ik zou ze niet
graag de kost geven, die halfdood in
hun cabine neervallen."

BORLANGE - De wielersport loopt
het risico uit het programma van de
Olympische Spelen geschrapt te
worden als niet zwaarder wordt ge-
straft inzake doping. Dit heeft de
Zweedse professor Arne Ljungqvist
gisteren verklaard tijdens de twee-
de dag van het internationale do-
pingcongres in het Zweedse Börlan-
ge.
Ljungvist is lid van demedische co-
missie van het lOC. Hy stelde voor
dat 'pakkers' in alle sporttakken bij
de eerste overtreding twee jaar ge-
schorst worden. „Niet een maand,
zoals nu by de UCI gebeurt", aldus
de Zweedse professor. „Die milde
houding kan de UCI uitsluiting van
de Olympische Spelen kosten."
Ljungqvist sprak de hoop uit dat
alle Olympische sportbonden bin-
nenkort dezelfde sancties voor do-
ping zullen toepassen. „ledere bond
heeft nu nog zyn eigenregels. Dat is
verkeerd."

Stefan Edberg
uitgeschakeld

STOCKHOLM - Boris Becker is
gisteren maar net aan een vroege
uitschakeling ontsnapt by het
Grand Prix-toernooi in Stockholm.
De nummer vyf van de wereld had
tegen de voor het grote publiek on-
bekende Zweed Johan Carlsson
drie sets nodigom dederderonde te
bereiken.
De Spanjaard Emilio Sanchez had
eveneens de nodige problemen de
derde ronde te bereiken. De Zweed
Lars Jönsson gaf zich pas na drie
sets gewonnen.
Waar Boris Becker nog net ontsnap-
te, sneuvelde Stefan Edberg. De als
tweede geplaatste winnaar van het
toernooi van Wimbledon ging in
zijn eerste party onderuit tegen de
Italiaan Paolo Cane. Met 6-3 en 6-1
behaalde Cane eindelijk weer eens
een aansprekende overwinning.

" Ad Wijnands (midden) heeft na vier zesdaagsen nóg een paar van deze evenementen op het
programma. 'De weg blijft desondanks prevaleren', aldus deEijsdenaar. Foto: widdershoven.

Positie Van Linder
staat ter discussie

Jack Josten: 'Hoog tijd dat er iets gebeurt'
Zelfs met een maximum aan show
en dito andere gebeurtenissen heeft
de zesdaagse desondanks een ver-
minderde belangstelling te zien ge-
geven. Het verdwijnen van. de eve-
nementen in Maastricht en Rotter-
dam was daarvan een weerspiege-
ling. Elders, zoals in Antwerpen,
Munster en Berlijn viel het aantal
toeschouwers tegen.

Hijzelf heeft allerminst te klagen.
Contract, prijzen, premies, best de
moeite waard. Beduidend hoger
dan het maandloonvan Jan Modaal.
Om begrijpelijke redenen („of-
schoon de fiscus er toch achter
komt") wil Wijnands verder zijn in-
komsten niet direct in drukvorm
weergeven. Zoals overal elders is
trouwens ook in de zesdaagsen het
verschil tussen bruto en netto niet
niks. „Vijftien procent gaat meteen
naar de belastingen, tien procent
van de gage is voor de manager, één
procent gaat naar de wielerbond
van het land waar gereden wordt.
Daarbij komen dan de onkosten
voor verzorger, loopjongen en me-
canicien. Tel daarbij nog eens de
autokosten, zowel voor heen- en te-
rugreis alsook op dagen, datje naar
het dichtbijzijnde sportpaleis rijdt
om te trainen. Het is niet allemaal
goud wat er blinkt."

„Klopt", aldus Wijnands. „In Mun-
ster kon je bij wijze van spreken
iedere avond de kijkers tellen. Toch
geloof ik in het voortbestaan van de
zesdaagse. Antwerpen bijvoorbeeld
is vaak op TV geweest. Sponsors
zijn voor zoiets gevoelig."

Overigens waren in Dortmund dit

Gantwarg
wint protest

HEERLEN - Over drie maanden
gaat in het Franse Belfort het B-we-
reldkampioenschap voor zaalhand-
balteams van start. Nederland is in
poule D ingedeeld samen met West
Duitsland, Zwitserland en Noorwe-
gen. Na 1979, Nederland slaagde
toen voor de eerste keer er in om op
eigenkracht B-land te blijven, heeft
Oranje steeds heen en weer gepen-
deld tussen de B- en de C- groep.
Gezien de aanloop op dit WK moet
opnieuw het ergste gevreesd wor-
den.

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

Avond- en nachtwerk hóór uiter-
aard bij het leven van een pistier.
Slapen doet hij in de ochtenduren,
de ene keer in het eersteklashotel
vlak bij het sportpaleis, de andere
keer op een stapelbed in een of an-
dere zaal naast de baan. „Het feit,
dat er etmalen zijn waarin jenauwe-
lijks daglicht ziet hoort bij het vak.
Daarover moet je niet klagen. Het
gaat er om, dat je doordringt tot
kleine gezelschap van bestbetaalde
renners. Hoe zwaar dat is kan het
publiek zich nauwelijks voorstellen.
Het is knokken voor jeplaats, eerst
om tot de deelnemers te kunnen be-
horen, daarna om jerol te spelen. Ik
heb het aan den lijve ondervonden.

PARAMARIBO- De eerste drie van
het lopende wereldkampioenschap
dammen hebben automatisch star-
trecht in het toernooi van 1990. Dit
werd vastgesteld na een protest van
oud-wereldkampioen Anatoli Gant-
warg. De werelddambond had eer-
der besloten de plaatsingsrechten
van de beste drie te ontnemen.

ledere nieuwkomer is een concur-
rent, zelfs al ben je in eerste instan-
tie wegrenner."

een !na ? moest gisteren in Breda
ren t gelukkige nederlaag incasse-
In e. en net reserveteam van NAC.
beid!_n ,levendige wedstrijd, waarin
val P eSen beurtelings in de aan-
de 2_aren' scoorde de thuisclub in
donr ominuut uit een scrimmage
Wel abriëls !-0- Fortuna drong
schot*?8 aan' maar verder dan een

1tegen de paal kwam men niet.

Fortuna 2

Roda JC 2
in Wn mat^g duelkwam Roda JC 2waalwijk niet verder dan eenwntendeling tegen RKC 2. In de
u r̂sj_f nelft speelde het spel zich»ootdzakelijk af op middenveld,
dnr?6/001' slecht plaatsen, waar-
Na°,r de rust dubbelblank inging,ac wissel nam Roda JC in de 58e
dSJ"1 door Haan de leiding 0-1.
in r) nnng hierna iets feller aan en. Qe 70e minuut scoorde Heibeen
Ploe lende geliJkmaker 1-1. Beide
lin„fen konden met de puntende-ang tevreden zijn.

[MAASTRICHT - In tegenstelling
1 nun collega's van het eerste

MW bblikt het reserve-elftal van
cnm Wel te kunnen winnen. In de
h_KP<;tltlevan de reservedivisie Coehaalde MVV 2 een ruime 6-0 zege°P Eindhoven 2.
trÜ_ I^f6 staartploegen lieten aan-
PL "Jk voetbal zien. MVV wasëeaurende de gehde wedstrijd
re_ ïln aanval en scoorde met de
Van aat van de klok- Doelman
kwa JSleen van Eindhoven voor-
n*am d°or subliemereddingen een
Plrf grotere nederlaag voor zijn

G__?: o Harold Ho"ben 1-0, 20.
6oüfpn^Unman 2"°- 38- Raymond van deGerr? o Rust- 51- Patrick Meyers 4-0, 75.B„"e schuman 5-0, 81. Raymond van deoooren 6-0.

MVV-reserves
kunnen wel

winnen

Oranje met
lege handen

Zelfs geen brons voor handbalsters

" De herenhandballers zijn
niet meer gecharmeerd van
bondscoach Ton van Linder.

Oranjedoelman Jack Josten: „In
Portugal zijn wij dit jaar door de
klasse van de spelers in de B-poule
gebleven. Niet door het werk van
Ton van Linder. Door zijn poker-
handbal waren we zelfs bijna gede-
gradeerd. Was dat gebeurt dan was
toen al de bom ontploft want de se-
lectie is momenteel een kruitvat.
Het begint er echter opnieuw op te
lijken dat het lont bijna op is. Is toch
doodzonde. Er zijn in Nederland ta-
lentvolle spelers dieonder Van Lin-
der niet willen spelen. Het wordt
hoog tijd dat er iets gebeurt. Laten
we nu eindelijk eens, want kwaliteit
is in Nederland voldoende aanwe-
zig, proberen om B-land te blijven".

zal komen tegen Polen, Oostenrijk,
Frankrijk, Cuba en Bulgarije, zijn
de convocaties nog niet eens de
deur uit. Ook gaat, zoals het er nu
naar uitziet, de voor komend week-
end geplande trainingsstage niet
door.

" NIEUWEGEIN - Voor de open
plaats in de damesselectie, in de ca-
tegorie tot 60 kg,voor het EK jiujit-
su (26 en 27 november in Stock-
holm)zal bondscoach Mario den
Edel Syvlia Habets (Sportschool
Van Drunen Kerkrade) voordra-
gen. Als het bond-bestuur haar
kandidatuur overneemt zal het Ne-
derlands team uit vier Limburgers
bestaan. Definitief aangewezen
zijn reeds Leo Verhoeven, Caspar
van Delft en Michel Vreuls.

" VEENENDAAL - Tijdens kara-
te-danexamens slaagde de Valken-
burgse tweeling Diana en Bianca
Lotz (Sportschool Wewengkan)
voor de tweede dan. Een belangrij-
ke opsteker voor de Valkenburgse
dames, die mogelijk worden gese-
lecteerdvoor het EK over twee we-
ken.

Herfstlopen
in Kerkrade

" AZPEITIA - Hennie Stamsnij-
der eindigde gisteren als derde in
een internationale veldrit in het
Baskische plaatsje Azpeitia. Win-
naar werd de Belg Paul de Brau-
wer. Hij had zeven seconden vooK
sprong op zijn landgenoot Roland
Liboton die Stamsnijder en de
Spanjaard Sala in de sprint ver-
sloeg. Albert Zweifel finishte als
vijfde.

Op dit moment kan men zich, ge-
zien de voorbereiding, afvragen wat
Nederland op dat wereldkampioen-
schap te zoeken heeft. Na de laatste
trainingsstage in juni is de Oranje-
selectie niet meer bij elkaar ge-
weest. Bondscoach Ton van Linder
had alle aandacht nodig voor de da-
messelectie om deze groep voor te
bereiden op de terugkeer naar de
mondialeB-groep, wat volgens hem
zonder meer haalbaar was. Oranje
bleef in de kleuterklas en opnieuw
bleek dat Van Linder misschienwel
een goed theoreticus is maar als
praktijkman een dikke onvoldoen-
de scoort.

Lambert Schuurs van Sittardia: „Ik
wil geen antwoord geven op de
vraag of de selectie liever een ande-
re sterke man zou zien. Wel kan ik
bevestigen dat wij binnenkort een
gesprek met de bondscoach willen
hebben. Meer wil ik voorlopig niet
kwijt".

matige indruk van de poule-finale
wegwerken.
Dat leek tot de pauze te lukken.
Oranje leidde met 10-9, maar moest
in detweede helft toch buigen voor
de beweeglijke en snelle Spaansen.

" NEW VORK-Drie Amerikaanse
ijshockeyers rijn voor langetijd ge-
schorst wegens hun gewelddadig
fedrag op het ijs. Het gaat om Riek

occhet van de Philadelphia
Flyers, Dave Manaon van de Chica-
go Black Hawks en Mark Messier
van de Edmonton Oilers. Volgens
de tuchtcommissie probeerden zij
tegenstanders opzettelijk te ver-
wonden. Tocchet en Manson mo-
gen tien wedstrijden niet meedoen,
Messier is voor zes duels uitgeslo-
ten.

" SANKT POLTEN - In de voor-
ronden van de Europese titelstrijd
voor voetballers onder 21 jaar heeft
Jong Oostenrijk in Sankt Pölten
met 3-0 gewonnen van Turkye. Ha-
senhüttl, Mader en Zeiler zorgden
voor de Oostenrijkse treffers. In
Bukarest won deRoemeense jeugd
met 2-0van JongGriekenland.

DREUX-De Nederlandse handbal-
sters zijn met lege handen uit
Frankrijk vertrokken. HetEuropese
kwalificatietoernooi, de vroegere
C-wereldtitelstrijd, werd door de
nationale damesploeg op de vierde
plaats beëindigd. Oranje verloor in
Dreux in de strijd om de bronzen
medaille met 17-19 van het jeugdige
en ambitieuze Spanje, dat bezig is
met de voorbereiding op de Olympi-
sche Spelen van 1992 in eigen land.

St'ttAr » „,ndnoven 2 6-0
I|.PSV2M.rt-SitUrd2 I_o

\EC2w 1,?10ndsP-2 3-1

4 *-«-Roda JC 2 1-1
„Nac? 8 6 i 113 24- 8V , 7 4 2 1 10 15-10
PSV2 7 4 2 1 10 13-10

■dVvvo 7 4 1 2 9 23- 8
„^'lern II . 7 4 12 9 16-12, 'Hein,,? J 2 7 4 1 2 9 11- 9

_SDen
mRnd SP- 2 7 2 1 4 517-18Ws^i 7 2 1 4 515-16

(RBC 9 ttard 2 7 2 1 4 5 10-13e'NEc, 7 2 14 5 9-19_ Rinrik 8 2 1 5 5 13-16
.(MVV, en 28 2 1 5 5 11-26« 7 2 0 5 4 13-25

nri K
b,ttard 2-MVV 2

"O(Vvvh,üKen 2-RBC 2_ *Wa .i?en B°sch 2
W,i,„ JC 2-NEC 2Jttfc* " 2PSV 2-_i elm°nd Sp. 2-NAC 2

Dat er echter iets broedt in de groep
is duidelijk.Blauw Wit-trainer Guus
Cantelberg: „Als ik van mijn spelers
die bij Oranje zitten, hoor hoe er in
de groep over van Linder gedacht
wordt, dan wordt het hoog tijd dat
het handbalverbond eens maatrege-
len gaat nemen. Maar ja, je weet dat
zij vinden dat wij het inLimburg al-
tijd het beste weten en dat ik van
hen geen hoge pet op heb".

Sedert hij als bondscoach bij het
NHV in dienst is zijn de handbalse-
lectieser alleen maar verder op ach-
teruit gehold. Niet zo verwonderlijk
dat bij de herenselectie de vraag
naar een nieuwe sterke man groot
is. Maar dan geen George van Noe-
sel, die door de Arnhemse clan on-
getwijfeld naar voren zal worden ge-
schoven als VanLinder besluit defi-
nitief te stoppen. De roep om perso-
nen van het kaliber Gabri Rietbroek
of Guus Cantelberg wordt steeds
groter. Van Linder heeft onlangs,
mocht het NHV tenminste nog in
zijn capaciteiten geloven, in het
openbaar verkondigd liever alleen
verder te willen gaanmet de dames-
selectie. Een groot aantal spelers is
hier zeker niet rouwig om.

Voor de Haarlemse handbalweek,
die van 16 tot en met 20 november
gehouden wordt en waar Oranje uit

Start en finish zijn voor het recrea-
tiecentrum Erenstein in Kerkrade.
Programma: 14.00 uur ca. 4 km;
14.30 uur ca. 8km en 15.15 uur ca. 12
km. ledereenkan aan deze twaalfde
loop deelnemen. Het inschrijfgeld
bedraagt vijf gulden en voor gezin-
nen een tientje. Elke deelnemer ont-
vangt een medaille. Inschrijven tot
een half uur voor de start is moge-
lijk. Voor meer inlichtingenkunt u
bellen: " 045-417209 (Bert Vos).

KERKRADE - Atletiekvereniging
Achilles-Top houdt zaterdag haar
jaarlijkseHerfstlopen in het Groene
Longcomplex in Kerkrade. Een bij-
zonder loopevenement dat dit jaar
het predikaat TARVO-sterrenloop
heeft gekregen. Alleen op basis van
kwaliteit kan men dit predikaat ver-
krijgen.Uitslagen Europees kwalificatietoernooi,

dames (C-WK): Finale: Zweden-Frankrijk
19-18(9-8). Om de derde plaats: Spanje-Ne-
derland 19-17 (9-10). Toeschouwers: 1400.
Doelpunten Nederland: Van de Meer 4,
Geitz 3,Thorsen 3, Kerssens 2, Dekeling 2/1,
Van Alphen 1, Mouten 1 en Hageman 1/1.
Om de vijfde plaats: IJsland-Zwitserland
19-17 n.v. (16-16, 6-10). Om de zevende
plaats: Portugal-België 18-17(10-11). Om de
negende plaats: Italië-Griekenland 19-14
(10-9). Eindstand: 1. Zweden, 2. Frankrijk,
3. Spanje, 4. Nederland, 5. IJsland, 6. Zwit-
serland, 7. Portugal, 8. België, 9. Italië, 10.
Griekenland.

De finale van het toernooi, die
slechts om de eer ging omdat Zwe-
den en Frankrijk al verzekerd wa-
ren van deelneming aan de B-we-
reldtitelstrijd van 1989, werd ge-
wonnen door de Scandinavischeploeg (19-18). Nederland had maan-
dag geen schijn van kans tegen de
sterke Zweedse ploeg. Tegen Span-
je wilden de speelsters van coach
Ton van Linder in ieder geval de

Bridge
BRIDGE VIERTALLENCOM- ;
PETITIE
Hoofdklasse j
In de 4e wedstrijd waren er i
verrassende hoge uitslagen,
die in een hoofdklasse niet i
mogen voorkomen. Vooreerst
leed leider Mijnstreek 2 (mw.
v.d. Haar) een gevoelige 7-23-
-nederlaag tegen Vrijthof
Maasvogels 3 (Gorissen). Nieu-
we lijstaanvoerder werd Sit-
tard 2 (v.d. Zwan) dat VM 2
(Wilhelm) met 22-8 een pak
slaag gaf. Van 't zelfde laken
een pak van Sittard 1 (Ver-
haegh) dat Mijnstreek 3
(Crombag) met 22-8 in de lu-
ren legt. Ook verrassend de
zware 7-23-nederlaag van
Mijnstr. 2 (mw. v.d. Haar) te-
gen VM 3 (Gorissen). Ten slot-
te de enige redelijke uitslag
was van VM 1 (Timmer) dat
17-3 wonvan Cor. 1 (Habets).
Stand na 4 wedstrijden: 1.
Sitt. 2 (77); 2. VM 3 (76); 3. Sitt.
3 (71); 4. Mijnstr. 2 (67); 5. VM 2
(62); 6. en 7. gelijk Cor. 1 en
Mijnstr. 1 (55); 8. en 9. gelijk
Sitt. 1 en VM 1 (50); Mijnstr. 3
(35).
Eerste klas groep A: uitslagen
4e wedstrijd: VM 6-Brök 3
(16-14); Cor. 3-VM 4 (13-17);
VM 8-Sitt. 4 (14-16); Geleen
1-Mijnstr. 5 (17-13); TAM
1-Milj. 1 (17-13).
Stand na 4 wedstrijden: 1. VM
6 (72); 2. TAM 1 (69); 3. VM 4
(64); 4. VM 8 (63); 5. Sitt. 4 (62);
6. Cor. 3 (61); 7. Mijnstr. 5 (59);

8. Geleen 1 (57); 9. Brok 3 (48);
10. Milj. 1 (45).
Groep B: VM 5-ODS 1 (10-20);
Sitt. 5-VM 7 (25-3); Cor. 2-TAM
2 (18-12), Geleen 2-Mijnstr. 4
(20-10); Brok 2-Mijnstr. 6
(21-9).
Stand na 4 wedstrijden: 1.
ODS 1 (82); 2. Sitt. 5 (81); 3.
Brok 2 (75); 4. Cor. 2 (70); 5.
Mijnstr. 4 (61); 6. TAM 2 (59); 7.
VM 5 (52); 8. Geleen 2 (44); 9.
VM 7 (40); 10. Mijnstr. 6 (30).
Tweede klas groep A: Sitt.
6-Cor. 7 (17-13); ODS 2-Sitt. 14
(12-18); Mijnstr. 7-Geleen 5
(22-8); VM 11-Brök 7 (8-22);
Sitt. 10-Geleen 7 (23-7).
Groep B: Molenbron 1-Brons-
beek 1 (14-16); TAM 4-Cor. 9
(11-19); VM 10-Sitt. 7 (22-8);
Brok 6-Geleen 6 (12-18); Cor.
4-Sitt. 13 (2-25).
Groep C: Brok 5-Geleen 3
(6-24); Geleen 9-VM 13 (19-11);
Sitt. 8-Milj. 2 (18-12); Sitt. 12-
TAM 3 (22-8); VM 9-Cor. 6
(20-10).
Groep D: Sitt. 11-de Kroon 1
(22-8); Mijnstr. 8-Geleen 8
(24-6); Cor. 5-Brök 4 (20-10);
Cor. 8-Sitt. 9 (11-19); geleen
4-VM 12 (12-18).
Derde klas groep A: Brok 11-
Sitt. 15 (6-24); Geleen 15-Cor.
12 (24-6); Mijnstr. 16-ODS 4
(4-25); VM 17-Cor. 16 (18-12);
Sitt. 23 vrij.
Groep B: de Kroon 3-Geleen
13 (13-17); Geleen 19-Cor. 19
(13-17); Sitt. 22-Brok 10
(15-15); TAM 5-VM 18 (14-16);
Cor. 18-Mijnstr. 15 (6-24).
Groep C: Geleen 18-Brons-
beek 2 (7-23); TAM 6-Mijnstr.

14 (22-8); Sitt. 21-Geleen 14
(15-15); de Kroon 4-VM 19
(21-9); Cor. 10 vrij.
Groep D: Geleen 22-TAM 7
(13-7); Cor. 11-Sitt. 20 (23-7);
VM 20-Geleen 10 (11-19);
Mijnstr. 13-Brök 9 (18-12);
ODS 5 vrij.
Groep E: Mijnstr. 12-Brons-
beek 3 (21-9); Geleen 11-VM21
(25-0); Geleen 21-Cor. 13
(18-12); Brok 8-Sitt. 19 (23-7).
Groep F: Cor. 14-ODS 3
(15-15); VM 14-Geleen 12
(25-3); TAM 9-Sitt. 18 (10-20);
Meerssen 1-Geleen 20 (12-18);
Mijnstr. 11 vrij.
Groep G: Sitt. 17-Cor. 15
(16-14); Mijnstr. 10-TAM 10
(25-5); Geleen 16-de Burght 1
(22-8); de Kroon 2-Brök 12
(21-9); VM 15 vrij.
Groep H: ODS 6-VM 16
(10-20); TAM 11-Geleen 17
(15-15); Cor. 17-Mijnstr. 9
(4-25); Sitt. 16-Brök 13 (23-7).

Tafelvoetbal
NTVB-conipetitie
Ere-afdeling
Leeuw 8.-SmidterB. 4-4
Karrewiel vrij
Brook-Scory B. 2-6
Hakkers-BlauwWit 5-3
Wien-JojoB. 6-2
Zw. Ridders-Dr Eek 6-2
Millener 8.-Sportzicht 4-4

De stand
Zw. Ridders 8-14
Hakkers 7-12
Scory B. 8-12
BlauwWit 8-11
Wien 7-10

Karrewiel 7- 9 <Sportzicht 7- 8 1
Smidter B. 7- 8 I
Jojoß. 8- 6 ,
Millenerß. 7- 6
Leeuw B. 7- 3
Dr Eek 8- 2
Brook 7- 9 J,
Overgangsklasse A
Hoekje-AngelinaB. 7-1 'Miranda-De Poart 3-5 'St. Pieter-De Heide 0-8 i
Loontjens-Eagles 6-2 'Survivors-Stadion 6-2 1
Verdw. Viss.-Hubetsy B. 3-5 1
De stand
De Heide 6-11
Loontjens 6-11 ■Survivors 6-10 {
Overgangsklasse B J
Labena-Wien 2 0-8 t
Dat 8.-Weiten 4-A 1
Blauw Wit 2-Hakkers 2 5-3 ]
PetiteRes.-Cramignon 4—4 ,
Heer-Waardh. B. 4-4 :
StarClub-De Sport 7-1 'De stand
Weiten 6-11 ]
Wien 2 6-10 ]
Star Club 6-10 (

Eerste klasse
Beat 8.-O. Eysden 6-2 (
De Singel-Ut Stadhoes 3-5 ]
De Sjörk-Da Capo 2-6 (
Jokers-Brandenburg 6-2 !
DeKeigel-Crazy Pie 2-6 ]
Dolomiet-bons 4—4 i
Eerste klasse B
Waardh. B. 2-Koningsw. 2-6 'Borgharen-Verdw. Viss. 2 4-4
De Pitsers-De Col 4-4 |

O.Eysden 2-Miranda 2 2-6
De Smeed-Camont. B 6-2
Napoleon-DePluim 4-4
Eerste klasse C
Drop Inn-Spoorzicht 3-5
Bennelly 8.-De Veldhof 3-5
Anja 8.-Mariaveld 6-2
Smidter B. 2-Viktoria 2-6
Ouw Mert-RobertoB. 6-2
De Poart 2-Vlootgraaf 5-3
. weede klasse A
Suestra-Wien 3 2-6
.amboer-Funß. 4—4
De Heide 2-Stadbroek 0-8
Baekerbaan-Exentraal 6-2
Petan 8.-Leeuw B. 2 6-2
Leeuwenhoek-Keulen 4—4
Tweede klasse B
Der Eek 2-Mucherveld 4-^i
Miranda 3-Leeuwenhoek 2 8-0
Blauw Wit 3-Hakkers3 4-4
Angelina B. 2-Heukske 0-8
DeSport2-Droplnn2 2-6
Fun B. 2-OuwMert 2 0-8
Tweede klasse C
Ons Gen.-PetiteRes. 2 6-2
Annemie-Lieuwke 2-6
AwtWielder-Raetskelder 8-0
Pigals-Old Inn 8-0
De Smid-Maarland 4—4
GigiGirls-Boemerang 6-2'
Tweedeklasse D
Olter Dis-Pigals 2 0-8
BonVoyage-StarClub2 7-1
GouweRidd.-De Sjork 2 4-4
Streetlife-De Uiver 7-1
Bij de Belsj-Odeon 7-1
Notenbalk-Pitsers 3 8-0
Gouden Treff.-Heer 2 5-3
Tweede klasse E
Bij de Bissjop-Pigals 3 8-0
Magic-dolomiet 2 8-0

Da Capo 2-Pitsers 2 2-6
Minou-Chez 1. P. 0-8
Sportz. 2-OlterDis 2 6-2
Versw. V. 3-Survivors 4-4
ZOH-t'ompetitie

Hoofdklasse
Petit B. -Smile B. 6-2
't Brugske-D'rEek 3-5
N'hagen-'t Stupke 4-4
A gen Baan-'t Braadklokje 8-0
Blue Angels-Scherp Vor 4-4
Bergz. B-De Kloppers 5-3
De stand
Petit B. 7-13
Nieuwenhagen 7-13
Blue Angels 7-13
Scherp Vor 7-11
Bergzicht B. 7- 9
Smile B. 7- 8
't Stupke 7- 5
A gen Baan 7- 4
't Brugske 7- 3
Dr Eek 7- 3
DeKloppers 7- 2
'tBraadklokje 7- 0
Eerste klasse A
't Graefke-Trappedoelies 0-8
Mergelt 8.-Kickereck 2-8
Torero-Galouppe 4~4>

i't Poortje-Orient B. 8-0
De Kroon-De Leeuw 4-4
't Zinkv.-Der Brouwersk. 3—5
De stand
Kickereck 7-12
Galouppe 7-12
't Poortje 7-11
Eerste klasse B
Cartouche-PetitB. 2 3-5
't Stalletje-'t Striegiezer 4-i
Oude Heide-Schaesberg 5-3
Vogelzank-N'h«gen2 5-3

Angie B -Blue Angels 2 4-4
Der Brouwk. 2-De Meppers

3-5
De stand
Vogelzank 7-13
Nieuwenhagen 2 7-12
Peut 8.2 7-12
Tweede ki_f_r A
Nijiwiller-t Brugske 2 6-2
tKrutzke-De SUmpers 2-6
.G_ulke-DeKroon2 5-3

De Zoefjes-Torero 2 8-0
Kickereck 2-1Graefke 2 8-0
Sch.Vor 2-De Schuuvers 8-0
De stand
De Stampers 7-14
ScherpVor 2 7-13
Nij-wüler 7-11
Tweede klasse B
Bergschot-Bergzicht B. 2 3-5
Pamekza -Olympia 2-6
Pipo B-De Molen
De Con_tr-'t Poortje 2 6-2
Dr Eek 2-De FUppers 6-2
De Stampers 2-De Zoetjes 2

8-0
Deslaad
De Corner 7-13
Berscho» 7-12
Dr Eek 2 7-11
Tweede Hm— C
'tBrouwertwapen-Hopel 7-1
Wilhelm. 8.-Pipoß.2 7-1
Olympia 2-BosserH. 0-8
Smile B. 2-Beraschot 2 6-2
't Striegiezer 2 _>ug Out 4-^4
Kokkie b. vrij

De itinl
Smile 8.2 7-12
WUhelm.B. 7-11
Du«Out 7-10

MJSDEN - Na amper een week thuisgeweest te zijn inEijsden
"U echtgenote Lilian en dochtertje Micha, maakt Ad Wijnands
(■^9) zich alweer gereed om te vertrekken. München wordt van-at morgen zn vijfde zesdaagse in minder dan anderhalve
maand. De Deen Olsen is koppelgenoot. Antwerpen, Munster,
oerlijn en Dortmund, meestal aan de zijde van Peter Pieters,
behoren al tot het verleden. „Zürich, Keulen en mogelijk Stutt-
gart volgen nog", zegt Wijnands.

keer liefst twaalf procent meer toe-
schouwers dan vorig jaar. Vijfen-
vijftigduizend in totaal. Bovendien,
de toppers in de reeks moeten nog
komen. München rekent in de ko-
mende dagen op honderdduizend (!)
belangstellenden. Alleen al in de
voorverkoop werden vijftigduizend
kaarten aan de man gebracht. Stutt-
gart, Zürich en Kopenhagen zijn
eveneens in trek.
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UCI moet
zwaarder
straffen

Uitsluiting van
Spelen dreigt'Ik geloof in voortbestaan van zesdaagse' 'Knokken voor je plaats'

Wijnands overwintert op piste
door wiel verheesen

g( (ADVERTENTIE)
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"l |^^||^^tTÏ_T^^PiU hebt no^
* \_*J"# *I*Ï fkW/SfVW 1 3 weken
n' V-/ l^llVyy^^ de kans!

zijn nu te koop bij de winkeliers met het bingovignet.
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Op Edah kan jerekenen.
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